
Hlavné úlohy v mesiaci jún 2019 

Úloha Termín 

 

Výchovnovzdelávací proces 

 

 

 Nástenné noviny zamerať na príchod leta a školských 

prázdnin 
jún 

 Slávnostné ukončenie šk. roku 2018/2019 

 

Organizačné úlohy 

 

 

    Deň detí – školský areál 1.06. 

    Plavecký výcvik /3. ročník 3.06. - 7.06. 

    Florbalový turnaj učiteľov 14.06. 

    Cvičenie v prírode - Pavlovce jún 

    Zrealizovať relaxačný pobyt v Taliansku 24.06.-3.07. 

    Klasifikáciu uzatvoriť k 21.06.2019 do 14:00 hod.  

    Triedne výkazy odovzdať riaditeľovi školy. 
v texte 

    Rozlúčka deviatakov 26.06. 

    Pegas jún 

    Záver školského roka 28.06. 

 

 

Školské aktivity a prezentácie 

 

 

 

  Memoriál A. Rochlitza – šachový turnaj 1.06. 

  Výstupné testy MAT, SJL /4. ročník 

  Výstupné testy MAT, SJL, ANJ /2. stupeň 

4.06.,5.06. 

10.06.- 13.06. 

  Najkrajší projekt školského roka v ANJ 12.06. 

  Ocenenie úspešných žiakov, vyhodnotenie   

  najlepších projektov – spojené s výstavkou – druhý cud.jazyk 
jún 



 

 

  Kam kráča ľudská spoločnosť – anketa /7. ročník jún 

  Školy v prírode /3. ročník 

                              4. ročník 
jún 

  Výlet / 1. ročník – ZOO / Spišská Nová Ves 

              2. ročník – Stará Ľubovňa 

              3. ročník – Stará Ľubovňa 

13.06. 

5.06. 

18.06 

  Dejepisné prezentácie a projekty 20.06. 

  Prázdniny prežité s Bohom alebo bez neho ? – 

  anketa /5. až 9. ročník 
jún 

  Návšteva galérie - 7. a 8. ročník jún 

  Splav jún 

ŠKD 

  Tanečný maratón  – pohybom ku zdraviu/1. – 4.ročník                          
3. – 7.06. 

  Letný piknik – Deň piknikov /1.- 4. ročník                                           10.-14.06. 

  Dovidenia škola – zábavné popoludnie /1. – 4. ročník                                                                                            24.-28.06. 

Rozhlasové relácie, besedy 

  Svetový deň životného prostredia -   rozhlasová relácia   

  Poznáme svoje mesto – beseda /ETV 4. ročník 

 

5.06. 

jún 

Exkurzie 

  Exkurzia na verejné pojednávanie okresného súdu /  9. ročník 

  Dubnícke bane 

  Tech. Múzeum – Košice  

jún 

10.06. 

6. a 7. 06. 

Školský parlament 

  Deň kvetov 

  Ozdravno-relaxačný pobyt pri mori 

  Výlet ŠP - vyhodnotenie činnosti ŠP 

  Rozlúčkový parlamentný deň deviatakov 

 

jún 

21.06. 

Primárna prevencia drogových závislostí 

  Bol som mimo 2 – pokračovanie projektu o oslobodení od drog  

/7., 8., 9., ročník 

 

jún 

 Plán prevencie a eliminácie šikanovania 

  Hodnotový systém mladého človeka, hodnotenie, 

  sebahodnotenie 

jún 


