
Hlavné úlohy v mesiaci máj 2022 

Úloha Termín 

Výchovnovzdelávací proces 
 

o Deň matiek máj 

o Nástenné noviny - práce s jarnou tematikou máj 

o M. R. Štefánik – pripomenúť výročie úmrtia na tried. 

hodinách, DEJ, OBN 
máj 

Organizačné úlohy  

o T5 2022 18.05. 

o Slávnosť 1. sv. prijímania 8. máj 

o MDD 1. jún 

 

Školské aktivity a prezentácie 

 

 

 

  ENGLIŠ STAR /4. – 9. roč. máj 

  Príprava výstupných testov, diktátov, doplňovacích 

  cvičení 
máj 

  Účelové cvičenie máj 

  Cvičenie v prírode máj 

  Deň matiek – triedne besiedky /1. ročník máj 

  Bulletin o Prešove /OBN 6. ročník máj 

ŠKD 

  Akadémia pre mamičky - výpomoc pri programe , tvorivé  

  dielne  /1.  ročník           

 

2.05.-13.05. 

  Deň rodiny – rodokmeň, prezentácia /3. - 4. ročník 9. 05. - 13.5. 

  Zober loptu a nie drogy – športové aktivity /1. – 4. roč. 16.05.- 20.5. 



Výstavy, koncerty, divadlá 

  Naše mesto, moja škola – fotoreportáž 

  Divadelné predstavenie /1. a 2. ročník 

  Návšteva lanového centra /3. a 4. ročník 

 

máj 

18.05. 

18.05. 

Rozhlasové relácie, besedy 

  Šikanovanie – beseda /OBN 7. ročník 

  Beseda o znášanlivosti a priateľstve medzi  národmi – beseda  

  na hodinách THD 

  Svet ilúzie - beseda  na hodinách FYZ     

máj 

máj 

 

máj 

Súťaže, kvízy, olympiády 

  Roland Garros /6. a 9. ročník, Quiz a výstavka 

  Kvíz z BIO /5. ročník 

   

  Fyzika hrou – školské kolo /6. ročník 

  Slávik Slovenska - súťaž 

 

máj 

12.05. 

 

21.05. 

11. máj 

Exkurzie   

  Návšteva Planetária – Meteorológia /7. ročník 

  Opálové bane na Dubníku – exkurzia /9. ročník 

  Solivar – ťažba soli /8. ročník 

  Poznávaj zaujímavosti svojho regiónu – Solivar 
  /8. ročník 

  Bukovec – exkurzia /7. ročník 

  Steelpark Košice /9. ročník 

 

 

11.05.-12.05. 

máj 

máj. 

máj 

 

máj 

26. a 27. máj 

Školský parlament 

  Máj lásky čas – Koľko lásky je vo vašom srdci? 

  Farebný deň – škola sa oblečie do určitej farby 

máj 

Plán prevencie   
  Vzťahy v skupine, význam skupín v živote človeka 

  Ja a moja rodina - slovom, obrazom 

 

máj 

  „Medzinárodný deň rodiny“ (15.05.)  

- Čaj o „piatej“ s rodinou – pozvanie rodičov, starých 

rodičov  na čaj do školy – 8. ročník 

 

máj 

 

  Viem sa brániť – úvaha /9. ročník 
 

máj 

  „Deň bez mobilov“ – športová súťaž: Odložme mobil a poďme 

sa hrať /5. -  8. ročník 
27.05. 

  „Svetový deň bez tabaku“  
- projekt na tému: Zober loptu nie drogy 6. ročník 

máj 

  UNICEF – Škola priateľská k deťom – vzd. program. 

  1. stupeň – Vyhodnotenie vzdelávacieho programu – záverečná 

správa – žiacke výstupy. 

máj 



 


