Hlavné úlohy v mesiaci november 2018
Úloha

Termín

Výchovnovzdelávací proces
Využívať významné výročia podľa usmernenia POP pre šk.
rok 2018-2019
Pestovať kladné morálno-charakterové vlastnosti žiakov, viesť
ich k zodpovednosti za vlastné konanie – Th
Pokračovať v realizácií prebiehajúcich projektov

priebežne
priebežne
priebežne

Organizačné úlohy
Plavecký výcvik /4. ročník

26.11.-30.11.

Fotenie žiakov 1. ročníka

7.11.

Uskutočniť KOMPARO pre žiakov 9. ročníka

15. november

Riaditeľské voľno – T5 /6.-9. ročník

21. november

Uskutočniť T5 2018 pre žiakov 5. ročníka

21. november

Školské aktivity a prezentácie
Sviatok všetkých svätých – modlitba za zosnulých
Medzinárodný týždeň vzdelávania:
Otvorené vyučovacie hodiny /1. ročník
Otvorené vyučovacie hodiny /2. ročník
Beseda, exkurzia /3. ročník
Spolupráca s rodičmi /4. ročník
Otvorené hodiny z nemeckého, ruského a francúzskeho jazyka
Stratégia rozvoja čitateľskej gramotnosti /6. ročník
Vyhlásenie tém na tvorbu geografických projektov pre šk. r.
2018/19
Rozprávky -zážitková hodina literatúry v šk. knižnici pre žiakov
5. ročník
Zdravé stravovanie – návrh jedálnička /ETV 4. ročník

7.11.
12.11.-16.11.
12.11.-16.11.
12.11-16.11.
13.11.
12.-16.11.
14.11.
15.11.
20.11.
november

Darček blízkemu /ETV 2. ročník

november

ŠKD
Šarkaniáda – súťaž /1. – 4. ročník

12.-16.11.

Poznaj svojho nepriateľa – ochrana pred vznikom užívania
a šírenia drog – beseda, plagát /2. – 4. ročník

19.-23.11.

Vianočná výzdoba vestibulu a ŠJ – pomoc pri výzdobe

26.-30.11.

Súťaže, kvízy, olympiády
Príprava úloh na školské kolo geografickej olympiády
Príprava a realizácia olympiády NEJ (školské kolo)
Ako hospodáriť – kvíz /OBN 6. ročník
Čo viem o inej národnosti – kvíz /ETV 3. ročník
Školské kolo olympiády z ANJ
Všetkovedko

6.-10.11.
19.-21.11.
november
november
19.11.
29.11.

Výstavy, koncerty, divadlá
Divadelné predstavenie v anglickom jazyku ,,The Onlines“ /
9. ročník
Filmové predstavenie /1. stupeň
Krajina, jazyk ktorej sa učím /výstava žiackych prác
Nie drogám /výstava žiackych prác
Exkurzie
Písomné pramene - vyučovacia hodina v Štátnom archíve /
5. ročník
Školský parlament
Parlamentný deň /6. ročník
Projekt Starší mladším a naopak – Katarínska zábava
Primárna prevencia drogových závislostí
Monitorovanie voľnočasových aktivít /8. ročník
Poznaj svojho nepriateľa – ochrana pred vznikom užívania
a šírenia drog – beseda, plagát /2. – 4. ročník
Plán prevencie a eliminácie šikanovania
Sebapoznanie, sebahodnotenie, sebaúcta
Zásady optimálnej komunikácie

12.11.
21.11.
16.11.
19.11.

november

30.11.
28.11.
november
19.-23.11.

november

