Hlavné úlohy v mesiaci február 2019
Úloha

Termín

Výchovnovzdelávací proces
Aktualizovať nástenné noviny
Predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie,
antisemitizmu.
Neustále upozorňovať na nebezpečenstvo drogovej závislosti.

február

Organizačné úlohy
o Jarné prázdniny pre žiakov

18.02. – 22.02.

o Zodpovedne zrealizovať ped. prax študentov PU.

priebežne

o Priebežne uskutočňovať školské kolá jednotlivých súťaží
podľa pokynov.

priebežne

Školské aktivity a prezentácie
Deň otvorených dverí pre MŠ

marec

Talenty 2019 - koncert pre predškolákov, ich rodičov a žiakov

marec

Netradičné hodiny geografie pre 6. ročník – NŠFG - nákup
a financovanie zájazdu do ľubovoľnej krajiny Ázie

5.-9.02.

Lyžiarsky výcvikový kurz - Krpáčovo

11. – 15.02.

Príprava Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ
– riaditeľský test SJL
- riaditeľský test MAT

27.02.

Stratégia rozvoja čitateľskej gramotnosti – 8. ročník

26.02.

Učitelia čítajú žiakom - zážitková hodina o šikanovaní
na školách

26.02.

Historický Prešov – projekt /OBN 6. ročník

február

Detská práca – videoprojekcia /ETV 3. ročník

február

ŠKD
Nádejný staviteľ – súťaž v stavbe zo stavebníc / 1. – 4. ročník
Veselo je v ŠKD – diskotéka / 1. - 2. ročník
Zimná olympiáda – športom proti obezite a drogám / 1. – 4.
ročník
Rozhlasové relácie, besedy
Veľký pôst – príprava srdca – beseda s kňazom /žiaci 1. až
9. ročníka
Policajná akadémia /preventívny program /beseda 5. ročník
Výstavy, koncerty, divadlá
A bold rabbit in Africa - divadelné predstavenie v angl. jazyku
/4. r.
Súťaže, kvízy, olympiády
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo
Kec sebe zašpivam – súťaž v speve ľudových piesní
Kvíz z BIO /8. ročník
Kvíz z CHE /9. ročník
Kvíz z DEJ – História Prešova /8. a 9. roč.
Okresné kolo dejepisnej olympiády
FO kat. F – školské kolo /8. ročník
FO kat. E – školské kolo /9. ročník
Papierový a plastový model /5.-9. ročník
Matematická olympiáda – školské kolo /6.-8. ročník
Školský parlament
Parlamentný deň siedmakov

4.- 8.02.
11.-15.02.
25.- 28.02.
február
7.02.
12.02.

február
11.02.
13.02.
13.02.
február
14.02.
15.02.
15.02.
16.02.
február
1.03.

Primárna prevencia drogových závislostí
Nie drogám – súťaž – školské kolo výstava prác
Alkohol a fajčenie - beseda UVZSR
Prevencia proti rasizmu, intolerancii
a diskriminácii /7. ročník
Zimná olympiáda – športom proti obezite a drogám /1. – 4.
ročník

február

Plán prevencie a eliminácie šikanovania
Šikanovanie CPPPaP – Mládež a internet, kyberšikanovanie
(prednáška pre 8. ročník)

február

