Hlavné úlohy v mesiaci marec 2019
Úloha

Termín

Výchovnovzdelávací proces
Nástenné noviny zamerať a vo výchovnovzdelávacom procese
využiť „Marec mesiac knihy a mesiac požiarnej ochrany“
Vo vyučovacom procese vhodne využívať prvky ENV a pôsobiť
na žiakov v oblasti citového vnímania prírody – formou exkurzií,
vychádzok
Boj proti rasizmu a diskriminácií – oboznámiť žiakov ako
predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie,
antisemitizmu – dbať, aby nedochádzalo v školskom prostredí
k negatívnym javom u žiakov

marec

Organizačné úlohy
Pripraviť zápis žiakov do 1. ročníka

marec

Organizačne zabezpečiť Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka

marec

Uskutočniť jarné zasadnutia MZ a PK
Organizačne zabezpečiť dopoludnie pre predškolákov a rodičov

18.03. – 22.03.
9. marec

Školské aktivity a prezentácie
Deň otvorených dverí pre MŠ

marec

Talenty 2019 - koncert pre predškolákov, ich rodičov
a žiakov základnej školy

9. marec

Športové dopoludnie pre predškolákov a rodičov

9. marec

Týždeň slovenských knižníc
– návšteva knižnice P. O. Hviezdoslava /2. ročník
- návšteva knižnice P.O. Hviezdoslava /3. ročník
- návšteva knižnice P.O. Hviezdoslava /4. ročník

11.-15.03.
25.-29.03.
marec

Zábavné popoludnie s ANJ

13.-15.03.

Vyhodnotenie projektov z geografie

20.03.

Svetový deň vody – aktivity na hodine fyziky

22.03.

Zábavné čítanie v okresnej knižnici /1. ročník
Čítanie do uška – rodič číta svojmu predškolákovi
v školskej knižnici
Výstavka kníh a časopisov z NEJ, RUJ, FRJ (spojená
s čítaním úryvkov)
Príprava Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ
Riaditeľský test SJL a MAT

25. a 26. 03.
9. marec
marec
20. 03.

Kniha môj kamarát – hodina v knižnici /4. ročník - ETV

marec

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

marec

Historický Prešov – projekt /6. roč. OBN

marec

Stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí

19.03.

ŠKD
Zimná olympiáda - športom proti obezite a drogám /
1. – 4. ročník
Zdravý olovrant - ochutnávka / 1. – 4. ročník

marec
4.-8.03.

Z rozprávky do rozprávky – beseda / 1. - 2. ročník

11.-15.3.

Malý ilustrátor - výtvarná dielňa / 2. ročník

18.-22.3.

Rozhlasové relácie, besedy
Svetový deň vody – rozhlasová relácia
Právo na vzdelanie – beseda /3. ročník - ETV
Život bez hraníc – beseda o knihe /7. ročník - OBN

marec
marec
marec

Výstavy, koncerty, divadlá
Ilustrácia obľúbenej knihy – výstava žiackych prác

18.03.

Súťaže, kvízy, olympiády
Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
Krajské kolo GO- príprava žiakov
OK FO kat. E /9. ročník
Kvíz z BIO /7. ročník
OK FO kat. F /8. ročník
Kvíz z CHE /7. ročník
Svetový deň vody – výtvarná súťaž

21.,22.03.
5.-8.03.
13.03.
13.03.
13.03.
14.03.
21.03.

KLOKAN – matematická súťaž
Krajské kolo olympiády FRJ
Slávik Slovenska – šk. kolo
Pytagoriáda – obvodné kolo /6.-8. ročník
Kvíz z DEJ – História Prešova /8. a 9. roč.
Kec sebe zašpivam – súťaž v speve ľud. Piesní

21.03.
marec
27.03.
marec
marec
marec

KK DEJ – olympiáda

21.03.

Exkurzie
Pojednávanie na okresnom súde – exkurzia /8. ročník
Technické múzeum – exkurzia /6.ročník
Po mestských hradbách – exkurzia žiakov 5. ročníka
Školský parlament
Parlamentný deň siedmakov
Parlamentný deň ôsmakov
Deň kvetov
Rezortný deň pracovníkov školstva
Environmentálna výchova
Voda okolo nás – projektové vyučovanie v rámci Svetového
dňa
vody /4. ročník
Svetový deň vody – tematické vyučovanie /3. ročník
CLIL: Kolobeh vody v prírode
Workshopy na tému Voda
Deň Zeme- príprava WORK-SHOPOV z geografie

marec
marec
marec
1.03.
20.03.
marec
28.03.

22.03.
22.03.
22.03.
9. marec
22.03.

Primárna prevencia drogových závislostí
Úvaha na protidrogovú tému /8. ročník
Šikanovanie – beseda /6. ročník

marec

Plán prevencie a eliminácie šikanovania
Ako zvládam stres a negatívne emocionálne
reakcie

marec

