Hlavné úlohy v mesiaci jún 2022
Úloha

Termín

Výchovnovzdelávací proces
Nástenné noviny zamerať na príchod leta a školských prázdnin
Vyhodnotiť výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov
v šk. r. 2021/2022

jún
30.06.

Organizačné úlohy
MDD

1. jún

Slávnostné ukončenie šk. roku 2021/2022

30. jún

Klasifikáciu uzatvoriť k 21.06 do 14:00 hod.
Triedne výkazy odovzdať riaditeľovi školy.

21.06.

Školské aktivity a prezentácie
Výstupné testy /SJL, MAT, ANJ - 2.stupeň

06.06. – 09.06.

Výstupné testy /SJL, MAT, ANJ - 4. ročník

06.06. – 08.06.

Pegas

jún

Tour de France /9. ročník

jún

Didaktické hry

jún

Najkrajší projekt školského roka /ANJ

jún

Školský výlet /1. ročník

jún

Školský výlet /2. ročník

jún

Školský výlet /3. a 4. ročník

jún

Prázdniny prežité s Bohom alebo bez neho?-anketa
/NBV 5.-9. ročník

jún

ŠKD
Florbalový a futbalový turnaj /1. – 4. ročník
Piknikové popoludnie – Deň piknikov /1.- 4. ročník
Rozhlasové relácie, besedy
Svetový deň životného prostredia /rozhlasová relácia
Beseda so zástupcom banky alebo poisťovne – OBN
/7. – 9. ročník
Nebezpečné zlozvyky a ich následky – beseda na hodinách
THD
Výstavy, koncerty, divadlá
Ocenenie úspešných žiakov, vyhodnotenie
najlepších projektov – spojené s výstavkou
Výchovný koncert

jún
30.05. - 10.06.

jún
jún
jún

jún
21.06.,22.06.

Exkurzie
Verejné pojednávanie na OS /OBN 9. ročník
Botanická záhrada Košice / 5. ročník

jún
16.06.

Školský parlament
MDD pre prváčikov
Rozlúčka deviatakov

01. jún
jún

Plán prevencie
Dopravná výchova pre 2. ročník
Dopravné ihrisko – Delňa 6. a 7. ročník
Pravdepodobnosť a štatistika: Konzumácia alkoholu
a fajčenie – slovné úlohy /8. ročník
Štatistika: Percentuálne zastúpenie fajčiarov a alkoholikov,
ale aj iných drogovo závislých ľudí v populácii z internetu –
grafické spracovanie /9. ročník
Frankofónia – jeden jazyk, mnoho kultúr. Akceptácia
kultúrnej rozmanitosti a rozvoj tolerancie, rešpektu
a prosociálneho správania. Projektová činnosť. /6. roč.
„Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu
s drogami“
- Prezentácia DVD „Bol som mimo 2“ – pokračovanie projektu o
oslobodení od drog. /7., 8., 9., ročník
- Projekt na tému: Pozor na drogovú závislosť. /9 ročník
Hodnotový
systém
mladého
človeka,
hodnotenie,
sebahodnotenie

jún
24.06.
jún
jún
jún

jún

jún

