
Hlavné úlohy v mesiaci apríl 2019 

Úloha Termín 

 

Výchovnovzdelávací proces 

 

 

Nástenné noviny zamerať a vo výchovnovzdelávacom procese 

využiť: 

apríl 

o DEŇ ZEME 

o APRÍL – mesiac lesov 

o Mesiac bezpečnosti a ochrany zdravia 

 

Organizačné úlohy 

 

 

o Zápis do 1. ročníka 1.04. 

o T9 3.04. 

o Organizačne zabezpečiť ŠvP podľa pokynov RŠ apríl 

 

 

Školské aktivity a prezentácie 

 

 

 

  Deň  detskej knihy – učitelia čítajú žiakom o Prešove 9.04. 

  Dobrodružný román - zážitková hodina literatúry  

  v školskej knižnici pre žiakov 8. ročníka   
16.04. 

  Hľadanie veľkonočného vajíčka – projekt ANJ 15.-17.04. 

  Deň Zeme – maľovanie na chodník  /1. ročník 

                     - Chránime životné prostredie  - projekt /2. ročník 

                    - návšteva Ekoparku /3. ročník 

20.04. 

apríl 

29.-30.04. 

  Spievame po francúzsky apríl 

  Kvízy, tajničky, rébusy, krížovky apríl 

  Fotoprojekt „ drogy “ /ETV 5. ročník apríl 



 

  Hra na mená a záľuby – hra /ETV 3.ročník apríl 

  Veľkonočný florbalový turnaj žiakov 10.04. 

  Zaujímavosti Veľkej noci – kvíz /NBV  1. až 9. ročník apríl 

  Jarný turistický deň apríl 

  DentalAlarm – program k starostlivosti o zuby / 1.-4. ročník apríl 

ŠKD 

  Zápis detí do prvého ročníka – program, výpomoc       

 

1.04. 

  Mám rád svoju školu – výtvarná súťaž  /1.- 4. ročník priebežne 

  EKO modelka – módna prehliadka /1.- 2. ročník 24.-30.04. 

Rozhlasové relácie, besedy 

  Deň Zeme – rozhlasová relácia 

  Zachráňme lesy – rozhlasová relácia   

 

24.04. 

5.04. 

Súťaže, kvízy, olympiády 

  Mám rád svoju školu – výtvarná súťaž , školské kolo 

  Kvíz z BIO /6. ročník 

  Kvíz z CHE /8. ročník 

 FO kat. G /7. ročník  

  Dejepisná súťaž  /6. ročník 

  Matematická olympiáda – okresné kolo /6.-8. ročník 

 

8.04. 

10.04. 

16.04. 

26.04. 

29.04. 

apríl 

Výstavy, koncerty, divadlá 

Návšteva divadelného predstavenia /1. stupeň 

 

3.04. 

Exkurzie   

  Opálové bane na Dubníku - exkurzia /7. a 8. ročníka  

 

24.,25.04. 

Školský parlament 

  Parlamentný deň deviatakov 

  Medzinárodný deň tanca- tanečný maratón 

 

26.04. 

26.04. 

Environmentálna výchova 

  Deň Zeme- návšteva Ekoparku 

  Deň Zeme-sadenie stromov /9. ročník 

 

22.04. 

22.04. 

Primárna prevencia drogových závislostí 

  Problémové správanie v školskom prostredí – beseda /5. 

ročník 

 

apríl 

 

 Plán prevencie a eliminácie šikanovania 

  Ľudské práva, Práva dieťaťa 

  Rasová diskriminácia a intolerancia  

 

apríl 



 


