
Hlavné úlohy v mesiaci apríl 2021 

Úloha Termín 

Výchovnovzdelávací proces 
 

Nástenné noviny zamerať a vo výchovnovzdelávacom procese 

využiť:  

apríl 
o DEŇ ZEME 

o APRÍL - mesiac bezpečnosti a ochrany zdravia 

o APRÍL – mesiac lesov 

Organizačné úlohy 
 

  Zápis do 1. ročníka / elektronická prihláška 1.04. – 30.04. 

  Organizačne zabezpečiť nástup žiakov 2. stupňa na prezenčné 

vzdelávanie podľa pokynov  MŠ SR a RÚVZ 
apríl 

 

Školské aktivity a prezentácie 

 

 

 

  Deň Zeme - náučný chodník /3. , 4. ročník 20.04 

  Kvízy, tajničky, rébusy, krížovky apríl 

  Sporenie je dôležité – riadený rozhovor o dôležitosti vytvárať 

  si tzv. Núdzový osobný fond - na hodinách ETV, NBV, OBN 

   /5. - 9. ročník  

apríl 

 Vzdelanie, zdravie, chudoba – tvorivé dielne apríl 

ŠKD   

  „Mám rád svoju školu“ – výtvarná súťaž    /1.- 4. roč. 
apríl 

  Ekohádanky z prírody /1. – 4. ročník 12.04 -16.04. 

Rozhlasové relácie, besedy 

  Mesiac lesov /rozhlasová relácia 

  Deň Zeme /rozhlasová relácia 

 

8.04. 

22.04. 

Súťaže, kvízy, olympiády 

  Mám rád svoju školu –školské kolo /súťaž 

  Mám rád svoju školu –okresné kolo /súťaž 

  Kvíz z BIO /6. ročník 

  Kvíz z CHE /8. ročník 

  FO kategória G – školské kolo /7. ročník 

  Zaujímavosti Veľkej noci – kvíz /NBV 1.-9. ročník 

 

apríl 

8.04. 

27.04. 

14.04. 

15.04. 

apríl 



 

  Kvíz - Staráme sa o prírodu – ETV  1. – 4. ročník 

  Pytagoriáda – okresné kolo /3. – 8. ročník 

apríl 

13. – 14. apríl 

Školský parlament 

  Parlamentný deň 9. ročník 

 

apríl 

Plán prevencie 

  Medzinárodný deň bez násilia. (4.4.2021) 

- rozhlasová relácia 

  Ľudské práva, práva dieťaťa, rasová diskriminácia a intolerancia 

apríl, máj 

  Viesť žiakov k tolerancii v medziľudských vzťahoch a k úcte a 

  rešpektu k iným ľuďom „Život v mojej triede“- absolventské 

  video /9. ročník 

apríl, máj 

  UNICEF – Škola priateľská k deťom – vzdelávací 

   program. 

  1. stupeň - 7. téma – Čo robia superhrdinovia z UNICEFU? 

priebežne 

 Environmentálna výchova 

  Deň Zeme – náučný chodník /1. ročník 

  Deň Zeme v geografii 

apríl 

apríl, máj 


