Hlavné úlohy v mesiaci máj 2018
Úloha

Termín

Výchovnovzdelávací proces
Nástenné noviny v triedach zamerať:
 Deň matiek
 vlastné práce s jarnou tematikou
 30. výročie vzniku školy

máj

M. R. Štefánik – pripomenúť výročie úmrtia na Th, DEJ, OBN

máj

30. výročie školy – pripomenúť žiakom vznik a úspechy školy

máj, jún

Organizačné úlohy
Pripraviť výstupné testy zo SJL, MAT, ANJ pre žiakov 4. - 8.
ročníka

29.05.2018

Prijatie úspešných žiakov školy

30.05.2018

Uskutočniť ŠvP

máj, jún

Školské aktivity a prezentácie
Slávnosť 1. sv. prijímania / 3. ročník

6.05.

Slávnostná akadémia k 30. výročiu založenia školy

10.05.

Bulletin k 30. výročiu školy

máj

Deň európy – vystúpenie Fijalečky

4.05.

Noc múzeí - vystúpenie Fijalečky

19.05.

Deň matiek – triedne besiedky

14.05. – 18.05.

O umení umením /charitatívny koncert

17.05.

Pegas – tvorba príspevkov do školského časopisu

27.05.

Didaktické hry /Pavlovce

18.05.

Účelové cvičenie

31.05. a 1.06.

Francúzska gastronómia - prezentácia

máj

Škola v prírode / 4. ročník

máj

Brainstorming – tolerancia / 2. ročník

máj

ŠKD
„Vďaka Ti mamička“- výpomoc pri programe , tvorivé dielne /
1. ročník
Vrchnakománia v ŠKD“ – zhotovovanie zaujímavých obrázkov
/ 1.- 4.ročník

máj
máj

Rozhlasové relácie, besedy
Vzťahy v skupinách – beseda so psychológom/ 6. ročník
Šikana a kyberšikana – beseda so psychologičkou

máj
máj

Výstavy, koncerty, divadlá
Výstava projektov na tému životné prostredie (NEJ)

máj

Súťaže, kvízy, olympiády
Kvíz z BIO / 5. ročník
OK FO kat. G / 7. ročník
Mladý záchranár
Challange day
Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo
Exkurzie
Po stopách SNP- exkurzia / 7. až 9. ročník
Poznávaj zaujímavosti svojho regiónu – exkurzia Solivar
/ 9. ročník
Exkurzia Solivary / 7. ročník
Planetárium – Meteorológia / 7. ročník
Techn. výstava z fyziky v kult. Centre KE
Školský parlament
Medzinárodný deň mlieka
Parlamentné olympijské hry / Svetový deň – pohybom
k zdraviu
Európsky deň obezity
Majáles

15.05.
15.05.
máj
máj
3.05.

10.05.
15.05. – 16.05.
máj
máj
máj

16.05.
18.05.
22.05.
31.05.

Prim.prevencia drog. závislostí
Svetový deň nefajčiarov -škodlivosť fajčenia a ochrana zdravia
v matematických úlohách
Problémové správanie v školskom prostredí -beseda
Plán prevencie a eliminácie šikanovania
Vzťahy v skupine, význam skupín v živote človeka, riziká
Ja a moja rodina - slovom, obrazom

máj
máj
máj
máj

