
Hlavné úlohy v mesiaci január 2019

Úloha Termín

Výchovnovzdelávací proces

Nástenné noviny a výzdobu v triedach zamerať na Deň vzniku
SR a práce žiakov so zimnou tematikou. január

Pestovať u žiakov národné povedomie, učiť ich vnímať
a poznávať krásy Slovenska – vznik SR. január

Organizačné úlohy

Konzultačné hodiny 15.01.2019

Polročné prázdniny pre žiakov. 1.02. 2019

Klasifikáciu žiakov uzatvoriť 24 hodín pred klasifikačnou ped.
radou. 22.01.2019

Školské aktivity a prezentácie

Karneval 29. – 30.01.

Karneval pre MŠ 31.01.

Čajová párty (Tea party) 10. – 11.01.

Stratégia rozvoja čitateľskej gramotnosti – 7. ročník 16.01.

Príprava Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ –
riaditeľský test / SJL 14.01.

Bájky - zážitková hodina literatúry v školskej knižnici / 6.
ročníka 15.01.

Posedenie pri samovare „Ars Poetika“ – recitácia január

Zdravý štýl života v rodine – nástenka z fotografií / OBN 7.
ročník január

Etiketa stolovania a zdravej výživy – projekt / OBN 6. ročník január



ŠKD

OVCE.sk“ – prevencia na ochranu pri užívaní internetu
a mobilných telefónov  3. – 4. ročník

december

Radovánky na snehu – prevencia športom   proti užívaniu drog
1. - 4. ročník

december

Babičkine bylinky“ – kvíz / 1. – 2.  ročník
21.-25.1.

Rozhlasové relácie, besedy
  Šikanovanie medzi žiakmi – beseda / ETV 3. ročník
Beseda o sebapoškodzovaní so psychológom

  Beseda o sebapoškodzovaní s lekárom

január
9.01.
10.01.

Výstavy, koncerty, divadlá
Ikony pohľadom žiaka /výstava žiackych prác 18.01.

Súťaže, kvízy, olympiády
  Geografická olympiáda / obvodné  kolo príprava žiakov
Dejepisná olympiáda / príprava žiakov na okresné kolo

  Kvíz z BIO / 7. ročník
  Slávici z lavice – spevácka súťaž v 2. ročníku
Hviezdoslavov Kubín – triedne kolo
Olympiáda / francúzsky jazyk – školské kolo
Matematická olympiáda – okresné kolo / 5. a 9. ročník

  História Prešova – kvíz žiakov 8. a 9. ročníka

január
január
16.01.
22.01.

28.-30.01.
január
január
január

Školský parlament
    Diskotéka 30.01.

Environmentálna výchova
  Čajovňa Plamienok
  Ekohliadky Zelená škola – kontrola zberu a poriadku v triedach

január

Primárna prevencia drogových závislostí
  Správaj sa normálne – beseda s príslušníkom polície /5. ročník
OVCE.sk – prevencia na ochranu pri užívaní interneru a

   mobilných telefónov / 3.,4. ročník

január
január

 Plán prevencie a eliminácie šikanovania
Konflikty - alternatívne formy riešenia konfliktov

  Ako ventilovať agresivitu- hry (Keď sa nahnevám, Maľovať
  pocity)

január


