Hlavné úlohy v mesiaci október 2018
Úloha

Termín

Výchovnovzdelávací proces
Aktualizovať nástenné noviny

priebežne

Triednické hodiny:
o Význam Deklarácie slov. národa
o Estetizácia prostredia
o Upozorňovať na nebezpečenstvo drog. závislosti a jej
dôsledkov

priebežne

Organizačné úlohy
o Zapojiť žiakov do jednotlivých súťaží a olympiád podľa
rozpisu v pláne práce školy
o Práca záujmových útvarov – zodpovedne viesť
evidenciu, vypracovať plán práce
o Jesenné prázdniny pre žiakov začínajú v stredu (31.10.).
Vyučovanie začína v pondelok (5.11.)
o Priebežne upravovať NN na jednotlivých podlažiach

priebežne
8.10.
priebežne

Školské aktivity a prezentácie
Čo vieš o Mníchove, „Oktoberfest“ – prezentácia – 8. a 9. ročník

1.-5.10.

Kúzelná fyzika /6. a 8. ročník

22.10.

Nie drogám – súťaž o najkrajší plagát /šk. kolo

október

Príprava Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ
– test SJL a test MAT
Svetový deň zdravej výživy:
Týždeň s ovocím - akcia zameraná na zdravé stravovanie
/2.ročník
Týždeň zdravej výživy – tematické vyučovanie /3. ročník
Zdravá desiata /4. ročník
Týždeň zdravej výživy – tematické vyučovanie v ANJ

16.10.

16.-20.10.

16.-17.10.

Októbrová pobožnosť v kostole Krista Kráľa /3.ročník

17.10.

Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

23.10.

Medzinárodný deň školských knižníc:
Čitateľská dielňa /2. ročník
Aktivity v školskej knižnici /3. ročník
Netradičná hodina SJL v školskej knižnici /4. ročník

29.10.
24.-25.10.
25.10.

Stratégia rozvoja čitateľskej gramotnosti /5. ročník

október

Halloweeen-ske hry

29.10.

Socializácia jednotlivca – nástenka /OBN 7. ročník

október

Tvorba hádaniek /ETV 2. ročník

október

Moje vzťahy – projekt /ETV 3. ročník

október

ŠKD
Jesenná olympiáda – športové popoludnie /2. – 4. ročník
Tancom proti obezite – popoludnie pri tanci /1. - 4. ročník
Zdravá hostina – ochutnávka jesenných plodov /1. – 2 ročník
Jesenné inšpirácie – tvorivá dielňa /1. – 4. ročník
Rozhlasové relácie, besedy
Rozhlasová relácia k 100. výročiu vzniku ČSR
Výstavy, koncerty, divadlá
Integrácia – výchovný koncert /žiaci etickej výchovy 4.
ročníkov
Výchovný koncert
Bienale animácie Bratislava /2.-9.ročník
Integrácia – výchovný koncert
Súťaže, kvízy, olympiády
MAKSIK, MAKS – matematická súťaž
Školské kolo Olympiády SJL pre žiakov 8. a 9. ročníka
Exkurzie
Návšteva Planetária /5. ročník
Školský parlament
Parlamentný deň /5. ročník
Primárna prevencia drogových závislostí
Jesenná olympiáda – športové popoludnie / 2. – 4. ročník
Tancom proti obezite – popoludnie pri tanci / 1. - 4. ročník
Zdravá hostina – ochutnávka jesenných plodov / 1. – 2 ročník
Jesenné inšpirácie – tvorivá dielňa / 1. – 4. ročník

1.- 5.10.
8.– 12.10.
8.-12.10.
15.-26.10.
26.10.

október
5.10.
9. a 11.10.
10.10.

8.10.
25.10.
18.-19.10.

26.10.
1.- 5.10.
8.– 12.10.
8.-12.10.
15.-26.10.

Ako sa správne učiť /5. ročník
Zdravý životný štýl
Októbrová modlitba sv. Ruženca za oslobodenie drogovo
závislých
Plán prevencie a eliminácie šikanovania
Školská trieda, význam kooperácie- triedne pravidlá
(spoločne
vytvoriť, zverejniť v triede)

október
október
október

október

