Hlavné úlohy v mesiaci jún 2018
Úloha

Termín

Výchovnovzdelávací proces
Nástenné noviny zamerať na príchod leta a školských prázdnin

jún

Vyhodnotiť výchovno-vzdelávavcie výsledky žiakov v šk. roku
2017/2018

v texte

Slávnostné ukončenie šk. roku 2017/2018

29.06.

Organizačné úlohy
Deň detí – školský areál
Výstupné testy – 1. stupeň MAT, SJL
2. stupeň SJL, MAT, ANJ
Vypracovať pokyny a harmonogram odovzdávania učebníc
Zrealizovať školy v prírode
Klasifikáciu uzatvoriť k 20.06.2018 do 14:00 hod.
Triedne výkazy odovzdať riaditeľovi školy.

1.06.
5. a 7.06.
5., 6. a 7.06.
jún
15. – 19.06.
v texte

Školské aktivity a prezentácie
Cvičenie v prírode
Účelové cvičenie

1.06.
31.05. a 1.06.

Slávnostná rozlúčka so žiakmi 9. ročníka

27.06.

Najkrajší projekt školského roka

12.06.

Aký som – anketa žiakov 2. ročníka

jún

Ako poznám svoje mesto? – aktivita v teréne /2.st. - ETV

jún

Školský výlet

– Spišský hrad, ZOO
- ZOO a Dinopark Košice
- Pieniny, Ľubovniansky hrad

12.06.
jún
jún

Školy v prírode
Ocenenie úspešných žiakov, vyhodnotenie najlepších
projektov – spojené s výstavkou
ŠKD
„Čítame rozprávky pre bábiky“ –čitateľská gramotnosť
/1. ročník
„Letný piknik“ – Deň piknikov /1.- 4. ročník
Športová rozlúčka so školou – súťaž /1. – 4. ročník
Dovidenia škola – diskotéka / 1. – 4. ročník
Rozhlasové relácie, besedy
Svetový deň Životného prostredia – rozhlasová relácia
Beseda o šikane /7. ročník
Výstavy, koncerty, divadlá
Prírodné štruktúry – polyekran
Historický film s vojnovou tematikou /9. ročník
Súťaže, kvízy, olympiády
ŠK technickej olympiády /7. ročník, a 8. ročník
Exkurzie
Exkurzia na verejné pojednávanie okresného súdu /8. ročník
Školský parlament
MDD pre prváčikov
Ozdravno-relaxačný pobyt pri mori
Rozlúčkový parlamentný deň deviatakov
Kyberšikana – projekt /Krajský policajný zbor
Prim. prevencia drog. závislostí
Prezentácia DVD ,,Bol som mimo 2“ – pokračovanie projektu
o oslobodení od drog /7., 8. a 9 ročník
Plán prevencie a eliminácie šikanovania
Hodnotový systém mladého človeka, hodnotenie,
sebahodnotenie

15.06.-19.06.
jún

jún
jún
jún
jún

jún
jún

8.06.
20.06.
12.06.

jún

4.06.
22.06.-29.06.
27.06.
18.06.

jún

jún

