Hlavné úlohy v mesiaci apríl 2018
Úloha

Termín

Výchovnovzdelávací proces
Nástenné noviny zamerať a vo výchovnovzdelávacom procese
využiť: DEŇ ZEME
APRÍL – mesiac lesov
Mesiac bezpečnosti a ochrany zdravia

apríl

Organizačné úlohy
Zápis do 1. ročníka
Plavecký výcvik – 3. ročník

4.04.
16.04. – 20.04.

Organizačne pripraviť 30. výročie založenia školy

apríl

Metodické dni – organizačná príprava

3.04.

Organizačne zabezpečiť ŠvP podľa pokynov RŠ

apríl 2017

Školské aktivity a prezentácie
Môj obľúbený spisovateľ - beseda
Čajová párty (Tea party)
Deň detskej knihy – tvorivé dielne v knižnici P. O.Hviezdoslava

6.04.
11.04. – 13.04.
18.04.

Kvízy, tajničky, rébusy, krížovky

apríl

Týždeň slovenských knižníc – návštěva knižnice
P.O.Hviezdoslava

apríl

Vyhodnotenie projektov z GEG

27.04.

Práva dieťaťa – vytvorenie nástenky v triede a piktogramov/
4. ročník

apríl

Pantomíma - naša trieda / 2. ročník

apríl

ŠKD
Zápis detí do prvého ročníka – program, výpomoc
„Mám rád svoju školu“ – / 1.- 4. ročník
„EKO-deň - Ešte Ti poslúžim“ – výrobky z odpadových
materiálov / 1.- 4. ročník
„Jar v záhrade“ – úprava záhonov, vysádzanie kvetín /
2.,3.,4. ročník

apríl
apríl
apríl
apríl

Rozhlasové relácie, besedy
Deň Zeme - rozhlasová relácia
Apríl mesiac lesov / rozhlasová relácia

20.04.
5.04.

Súťaže, kvízy, olympiády
Mám rád svoju školu / výtvarná súťaž - školské kolo
ŠK FO kat. G / 7. ročník
Kvíz z BIO / 6. ročník
Kvíz Z CHE / 8. ročník
Okresné kolo MO / 6. – 8. ročník

6.04.
19.04.
24.04.
apríl
apríl

Exkurzie
Exkurzia do slovenskej jaskyne / 7. a 8. ročník
Školský parlament
Medzinárodný deň tanca- tanečný maratón
Parlamentný deň – 9. ročník
Prim. prevencia drog. závislostí
Literatúra - aktuálne výroky zo súčasnosti /7. ročník
Obchodovanie s ľudmi – beseda /9. ročník
Plán prevencie a eliminácie šikanovania
Ľudské práva, Práva dieťaťa
Rasová diskriminácia a intolerancia
Environmentálna výchova
Deň Zeme – návšteva Ekoparku
– návšteva Bardejova - UNESCO
- návšteva náučného chodníka

23.04 – 27.04.

27.04.
27.04.

apríl
apríl
apríl
apríl

30.04.
23.04.
23.04.

