Hlavné úlohy v mesiaci september 2018
Úloha

Termín

Výchovnovzdelávací proces
Nástenné noviny zamerať na – JESEŇ
Mimoriadnu pozornosť venovať preopakovaniu učiva
z minulého školského roka
Vo výchovno-vzdelávacom procese postupovať podľa ŠkVP
a inovovaných UO
Využívať významné výročia podľa usmernenia POP
pre školský rok 2018 - 2019
Plán výletov a exkurzií
Plán práce triedneho učiteľa
Zapracovať do ŠkVP témy podľa POP na šk. rok 2018/19
Pokračovať v realizácií prebiehajúcich projektov

september 2018
september 2018
od 3.09.2018
priebežne
do 30.08.2018
do 3.09.2018
september
priebežne

Organizačné úlohy
Prerokovať so žiakmi školský poriadok, bezpečnosť v škole,
ochranu majetku, ochranu vonkajšieho areálu

4.09.2018

Doplniť údaje u nových žiakov do kmeňovej knihy školy (PC) a
odkontrolovať

4.09.2018

Zapojiť žiakov do jednotlivých súťaží podľa ponuky

priebežne

Prerokovať hlavné úlohy školy na školský rok 2018 – 2019
na pedagogickej rade
Vzdelávacie poukazy vydať (vytlačiť) žiakom školy najneskôr
do 10. septembra
Prijať a spracovať vzdelávacie poukazy

12.09.2018
10.09.2018
21.09.2018

Školské aktivity a prezentácie
Slávnostné otvorenie šk. roka

3.09.

Holokaust – filmová hudba /8. roč.

9.09.

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie – katechézy na hodinách
NBV

10.09.

Záložka do knihy spája školy- česko-slovenský projekt /
1. - 4. ročník

24.09.-28.09.

Európsky deň jazykov

24.09. – 28.09

Európsky týždeň športu – športové aktivity / 1.-9. ročník

23.09. – 30.09.

Prešov číta rád – návšteva knižnice P. O. Hviezdoslava /3. Roč.
Cvičenie v prírode – Delňa / 2. – 4. ročník
1. ročník / školský dvor
Účelové cvičenie - Delňa
Deň Eura – návšteva fin. inštitúcie /9.roč.
50. výročie obrodného procesu v r. 1968, 75. Výročie SNP,
Deň ústavy – aktivity na hodinách OBN / 6.,7. ročník
ŠKD
„Hýb sa!“ – športová súťaž / 1. ročník
Najrýchlejšie auto – súťaž / 3.,4. ročník
Rozhlasové relácie, besedy
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie – rozhlasová relácia
Virtuálny svet detí a digit. technológie /8. roč.
Výstavy, koncerty, divadlá
Vyčisťme svet – výstava prác /6. ročník
Záložka do knihy – výstava prác /5. ročník
Európsky týždeň športu – výstava prác /7. ročník

26.09.-28.09.
28.09.
27.09. – 28.09.
september
september
17.09 - 21.09.
24.09.-28.09.
14.09.
5.09. – 14.09.

21.09.
25.09.
24.09.

Súťaže, kvízy, olympiády
Listový panáčik – výtvarná súťaž / 1. ročník
Zem vo vesmíre – kvíz / 5. ročník

september
27.09.

Exkurzie
Osvienčim, Krakov – dejepisná exkurzia / 7.-9. ročník
Literárna exkurzia – Dolný Kubín, Jasenová / 8. ročník
Pamätník a múzeum SNP B. Bystrica / 9. ročník
Návšteva Belianskej jaskyne /8. ročník

13.09.
21.09.
28.09.
september

Školský parlament
Vypracovať celoročný plán pre školský rok 2018-2019

september

Environmentálna výchova
Vyčisťme svet – upratovanie školského dvora/ 1., 2., 3. ročník
-tvorba plagátov, zberové aktivity / 4. ročník
Úprava okolia školy – 5. – 7. roč.

17.09. – 21.09.

Primárna prevencia drogových závislostí
Vypracovať celoročný plán pre školský rok 2018-2019

10.09.

Plán prevencie a eliminácie šikanovania
Vypracovať celoročný plán pre školský rok 2018-2019

10.09.

