Přehled hlavních akcí a soutěží:
1. orientační hry a závody v lese s přírodovědnou tématikou
2. turistické podzimní výlety: Hrubá Horka, Střevelná, Záskalí, Haratina, Jirkov
3. práce v keramické dílně SVČ Mozaika (listopad-duben)
4. podzimní tvoření ve SVČ Mozaika, frotáž listů, tisk bramborou, podzimní výrobky ze šustí aj…
5. „Pojďme se seznámit“ – seznamovací hry, symboly kamarádství a přátelství, didaktické hry
6. „Pavučina přátelství“ – motivační hry, hry se jmény, poznej kamaráda, moje ruka v pavučině
7. „Co Čech, to houbař“ – poznávání hub, výtvarné zpracování, kvízy, soutěže živé pexeso, výstavka hub
8. „SVČ Mozaika v Mozaice“ – akce zaměřená na 40. výročí, ukázky činností, tvořivé dílničky, soutěže
9. „Skřítci a jejich domečky“ – beseda v knihovně s paní Hudíkovou , tvořivé dílny, výroba skřítků
10. „Mezinárodní den ochrany zvířat“ – motivační básničky, můj zvířecí kamarád, výroba leporela se zvířaty
11. „Mezinárodní den zvířat“ – vycházka a prohlídka zvířecí farmy na Hrubé Horce, donáška krmení pro zvířata
12. „Děti na startu“ – zapojení do projektu Jany Boučkové, autorkou a lektorkou cvičení s dětmi
13. „Světový den výživy“ – projekt zaměřený na zdravou výživu, ochutnávka pomazánek, pyramida zdraví
14. „Podzim v lese“ – hry na vítr, frotáž kůry stromů, pohybové a motivační hry, kreativní tvoření s přírodninami
15. „Den stromů“ – výroba klíčů k zamykání lesa, básničky a praktické úkoly, frotáž kůry, soutěže a hry v lese
16. „Kdopak by se duchů bál“ – hudebně dramatické činnosti, výroba lucerniček a strašidýlek, pohybové hry
17. „Draci na mě zuby cení“ – draci v pohádkách, písničkách, soutěže, hry s dračí tématikou
18. „Ryby a rybaření“ – projekt na dané téma, kvízy, videa J. Vágnera, výlet do lomu ve Smrčí, praktické činnosti
19. „O deštníku, který neměl rád déšť“ – dramatizace pohádky, rozdělení rolí, kreativní činnosti
20. „Kde přezimují zvířátka“ – dramatizace pohádek, jak se děti cítí ve zvířecí podobě, výtvarné hrátky
21. „Advent je za dveřmi“ – nejkrásnější měsíc v roce je tu, těšíme se na Barborku, tradice a zvyky Adventu
22. „Adventní závěsné věnečky“ – výroba věnečků, akce ve spolupráci se SVČ Mozaika
23. „Každý z nás je pro někoho Andělem“ – výroba závěsných andílků, umět pomoci a pohladit, modlitba
24. „My se čertů nebojíme“ – plnění záludných úkolů na čertovské stezce v okolí Hrubé Horky, v cíli poklad
25. pečení a zdobení vánočních perníčků ve školní kuchyňce
26. „Prosinec a jeho tajemství“ – stavíme betlém, zpíváme koledy u stromečku, vyrábíme dárky nejbližším
27. „Staročeské Vánoce“ – tradice a zvyky Vánoc u nás a v zemích EU, tvořivá dramatika, výzdoba herny, chodby
28. „Vánoční trhy na Bělišti“ – prohlídka Běliště, tvořivá dílna, výroba vánoční hvězdičkyz korálků
29. „Výstava skleněných betlémů“ – prohlídka skleněných betlémů v Městské galerii V. Rady v Železném Brodě
30. „Vánoce se zvířátky“ – putování za zvířátky s donáškou dobrot, zpěv koled u krmelce, přání obyvatelům lesa
31. tradiční vánoční výšlap na Kozákov
32. „Novoroční strom pro zvířátka“ – výroba závěsný řetězů s dobrotami (suché pečivo, jablka, mrkev …)
33. „My 3 králové jdeme k Vám“ – týdenní hra zaměřená na tvořivou dramatiku, tradice, zvyky, hudební ukázky
34. „Zima, zima tu je“ – sezonní činnosti, hry se sněhem na sněhu, závody v jízdě na ježdíku, jízda zručnosti
35. „Jak tančí sněhové vločky“ – výtvarné zpracování sněhové vločky, hudebně pohybové hry, dramatizace
36. „Ptáčkování aneb nám taky něco do zobáčku“ – příprava ptačí hostiny, výroba ptačích budek, video ukázky
37. „Zimní království“ – kreativní tvoření s odpadovým materiálem, hry, soutěže a písničky o zimě
38. pravidelná donáška lesní zvěři do krmelce (žaludy, kaštany, seno, suché pečivo, mrkev, ovesné vločky)
39. turistické zimní vycházky do okolí školy, pravidelný pobyt venku
40. „Žijeme olympiádou“ – XXIII. ZOH 2018 v Korei, sledování přímých přenosů, výroba maskotů, význam
olympijských kruhů, kolektivní zpracování výsledků našich sportovců, olympijský trojboj v tělocvičně, diplomy
41. „Žijeme masopustem“ – výroba škrabošek, veselých klaunů, společná výzdoba herny a chodby
42. „Jaro ťuká na dveře“ – hrajeme si s barvou, kreativní činnosti, práce s odpadovým materiálem
43. „Můj zvířecí hrdina“ – zapojení dětí do výtvarné soutěže, výstavka knih, zvířecí hrdina v pohádkách
44. „Týden deskových her“ – děti hrají dámu, piškvorky, scrabble, Člověče, nezlob se, odměny, diplomy
45. „Země má narozeniny“ – projekt ke Dni Země, ekoprogram, třídění odpadu, společná koláž, úklid v okolí
46. „Jaro dělá pokusy“ – netradiční výtvarné hrátky, využití kombinovaných technik, koláž, první sněženky
47. „Velikonoce jsou za dveřmi“ – velikonoční tvoření, tradice a zvyky, výroba závěsných velikonočních věnečků
48. „Po stopách velikonočního zajíčka“ – dětmi oblíbená hra, plnění netradičních úkolů, v cíli si rozdělí poklad
49. „Odemykáme les“ – děti, skřítek Jarníček a kouzelné jarní klíče probouzí les ze zimního spánku
50. „Úraz není náhoda“ – týdenní projekt zaměřený na prevenci dětských úrazů, řešení situací, výroba domečku
51. „Co musí udělat jaro“ – putování do jarního království, skupinové hry a soutěže, kreativní tvoření
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„Čarodějnický slet“ – tvořivá dramatika, výroba čarodějek, plnění úkolů na čarodějnické stezce, kvízy a hry
„Nejlepší máma na světě“ – výroba dárků a přání našim maminkám, srdíčka z korálků, písničky Pavla Nováka
„Hrajeme si s pohádkou“ – výtvarné zpracování pohádky, tvořivá dramatika, role dětí v pohádce
turistické jarní výlety do okolí Železného Brodu
„Lesní zvířata“ – projekt zaměřený na lesní ekosystém, kolektivní koláž dětí na dané téma, soutěže, hry
„Rozkvetlá jarní louka“ – hrajeme si s jarem, netradiční výtvarné a pracovní techniky, roláž
„Příroda všemi smysly“ – písničky o jaru, hry a soutěže v poznávání přírody, kvízy, tajenky, diplomy
„Život na louce“ – výtvarné zpracování ze života drobných živočichů, pohybové hry v lese, tematické písničky
„Děti mají svátek“ – soutěže, hry, netradiční sportovní disciplíny, odměny
„Děti na startu“ – závěrečný sportovní desetiboj s Janou Boučkovou, odměny, diplomy,
„Výlety nás baví“ – pěší výlety do okolí Železného Brodu mají své kouzlo
„Hamaka čítárna“ – čtení pohádek v přírodě, tvořivé dílničky ve spolupráci a paní Hudíkovou
„Den otců“ – i tatínkové si slaví svůj svátek, výroba originálních dárků a přáníček
„Mozaikyáda v Mozaice“ – účast na akci SVČ v Železném Brodě, ukázka z činnosti kroužků, tvořivé dílny
závěrečný turistický výlet do Jirkova s opékáním uzenek v místním lomu
slavnostní zakončení školního roku 2017 / 2018, rozloučení s dětmi s přáním hezkých prázdnin, odměny

