Hlavné úlohy v mesiaci február 2018
Úloha

Termín

Výchovnovzdelávací proces
Nástenné noviny aktualizovať s tematikou 30. výročia školy.

priebežne

Predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie,
antisemitizmu.

priebežne

Neustále upozorňovať na nebezpečenstvo drogovej závislosti.

priebežne

Organizačné úlohy
Jarné prázdniny pre žiakov.

26.02.-2.03.

Zodpovedne zrealizovať ped. prax študentov PU.

priebežne

Priebežne uskutočňovať školské kolá jednotlivých súťaží podľa
pokynov.

priebežne

Školské aktivity a prezentácie
Deň otvorených dverí pre MŠ – otvorené vyučovacie hodiny

február

Príprava slávnostnej Akadémie k 30. výročiu založenia školy

február

Valentínsky pozdrav

február

Netradičné hodiny geografie –NŠFG - nákup a financovanie
zájazdu do krajiny Afriky / 6. ročník

5.02.– 9.02.

Papierový a plastový model / 5. – 9. ročník

16.02.

Stratégia rozvoja čitateľskej gramotnosti / 8. ročník

február

Angličtinár za milión

február

Galéria citov – rozhovor / ETV 2. ročník

február

Ľudia bez domova – film. dokument o emigrantoch / ETV 4.
ročník

február

Testovanie žiakov 9. ročníka - príprava na MONITOR

február

Valentínsky florbalový turnaj - / 2. stupeň

14.02.

ŠKD
„ Snehuliakovo“ – súťaž / 1. – 4. ročník
„Ja som Hádajko, ty si Hádajka“ – hádankárske popoludnie /
2. – 4. ročník
“Zimná olympiáda“ – športom proti obezite / 1. – 4. ročník

február

Rozhlasové relácie, besedy
Veľký pôst – jeho význam / beseda s p. kaplánom Gazdačkom
/5. - 9. ročník

február

Súťaže, kvízy, olympiády
Kvíz z BIO /8. ročník
ŠK FO kat. E /9. ročník
Kec sebe zašpivam – súťaž v speve ľudových piesní
Nie drogám - školské kolo /výtvarná súťaž
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo
Školské kolo MO /6.-8. ročník
JASPO – cudzie jazyky

6.02.
9.02.
19.02.
21.02.
február
február
9.02.

Školský parlament
Diskotéka
Svätý Valentín
Parlamentný deň – 7. ročník

1.02.
14.02.
23.02.

Prim.prevencia drog. závislostí
Venovať zvýšenú pozornosť ochrane žiakov pri používaní
internetu
„Nie drogám“ – súťaž – školské kolo . výstava žiackych prác
Prevencia proti rasizmu, intolerancii a diskriminácii /8. ročník

február
19.02.
február

Plán prevencie a eliminácie šikanovania
Mládež a internet, kyberšikanovanie /prednáška pre 8. ročník

február

