Hlavné úlohy v mesiaci december 2017
Úloha

Termín

Výchovnovzdelávací proces
Nástenné noviny v triedach zamerať na Vianoce

december

Približovať žiakom slov. folklór, zvyky, obyčaje

december

Viesť žiakov k ochrane životného prostredia

december

Organizačné úlohy
Uskutočniť vianočné dopoludnie pre žiakov v triedach

22.12.

Uskutočniť vianočný koncert pre rodičov

19.12.

Uskutočniť vianočný jarmok

19.12.

Výchovno-vzdelávací proces
Vianočný jarmok
Zimné vtáčie záhrady
– starostlivosť o vtáčie búdky, príprava krmiva
pre vtáčiky / 1.ročník
- výtvarná súťaž / 2. ročník
- tvorba plagátov / 3. ročník
- literárna tvorba, výtvarná súťaž / 4. ročník
Čas, keď znejú koledy – vystúpenie Fijalečky v priestoroch
základnej školy a HM Tesco

december
8.12.
8.12.
8.12.
13.12.
december

Požehnanie Adventného venca

29.11.

Sv. Mikuláš na Šrobárke

6.12.

Práca s ruskými básňami a piesňami - príprava k 30. výročiu
školy
Vianoce v Nemecku – digitálna vianočná pohľadnica
Vianoce vo Francúzsku - digitálna vianočná pohľadnica

december
11.12. – 14.12.
15.12.

Digitálne pohľadnice – ruský Nový rok
Čas Vianoc – piesne, zvyky, tradície - ANJ

december
19.12 -22.12.

Podaj ďalej – videoprojekcia o pomoci druhému / 3. a 5.ročník

december

Darček pre kamaráta / 1. ročník

december

Kalendár dobrých skutkov – výtvarné zhotovenie / 2. ročník

december

Testovanie žiakov 9. ročníka - príprava na MONITOR

12.12.

ŠAMT – MPC Prešov – prezentácia žiakov a školy

11.12.

Fijalečka – vystúpenie pre dôchodcov (stacionár Sekčov)

21.12.

Pegas číslo 1

december

ŠKD
„Vianoce v našom regióne“ – zvyky a tradície, prezentácia,
beseda / 1. – 3. ročník
„Popoludnie plné anjelov“ – besiedka / 2., 3. ročník
Vianočný jarmok

december

Rozhlasové relácie, besedy
Beseda o komunikácii a asertivite / 7. ročník
Vianočná relácia

december
19.12.

Výstavy, koncerty, divadlá
Divadielko Gašparko – bábkové predstavenie

21.12.

Súťaže, kvízy, olympiády
Kytička domova – súťaž v speve ľudových piesní
Šaliansky Maťko – literárna súťaž
Olympiáda ANJ – školské kolo
Príprava a realizácia olympiády NEJ (školské kolo)
Školské kolo geografickej olympiády
Mikulášsky futbalový turnaj
Realizácia školského kola DO
Školské kolo Pytagoriády / 5.- 8. ročník
Školské kolo MO / 5. a 9. ročník
Vianočný turnaj vo volejbale
Školský parlament
Deň kvetov
Parlamentný vianočný stromček
Človek pre človeka – charita (zber)
Mikuláš so seniormi – denné centrum

1.12.
5.12.
5.12. a 7.12.
5.12. -6.12.
5.12.
6.12.
december
december
december
15.12.
21.12.
22.12.
december
5.12.
13.12.

Starší mladším a naopak – koncert v PKO
Prim. prevencia drog. závislostí
Beseda s aktivistami SČK v Prešove / 9.ročník
Svedectvá vyliečených z rôznych závislostí / 7., 8., 9. ročník
Monitorovanie voľnočasových aktivít / 8. ročník
Plán prevencie a eliminácie šikanovania
Priateľské vzťahy, recept na dobrého priateľa
1.stupeň – obrazom
2. stupeň – slovom

december
1.12.
december
december

