Hlavné úlohy v mesiaci september 2022
Úloha

Termín

Výchovnovzdelávací proces
Nástenné noviny zamerať na príchod nového šk. roka, jeseň
Mimoriadnu pozornosť venovať preopakovaniu učiva
z minulého školského roka
Vo výchovno-vzdelávacom procese postupovať podľa ŠkVP
a inovovaných UO
Vo výchovno-vzdelávacom procese využívať významné
výročia
Pokračovať v realizácií prebiehajúcich projektov

september 2022
september 2022
od 05.09.2022
priebežne
priebežne

Organizačné úlohy
Slávnostné otvorenie školského roka

05.09.

Prerokovať so žiakmi školský poriadok, bezpečnosť v škole,
ochranu majetku, ochranu vonkajšieho areálu

06.09.

Vypracovať Plán triednických hodín

06.09.

Zapojiť žiakov do jednotlivých súťaží podľa ponuky

priebežne

Školské aktivity a prezentácie
Integrácia Nitra 2022
Účelové cvičenie /5. – 9. ročník – Delňa / prenájom priestorov
hradený z Rodičovskej rady
Cvičenie v prírode /1. – 4. ročník – Delňa / autobusy hradené
z Rodičovskej rady
Plavecký výcvik /4. ročník
Vybudovať triednu knižnicu /5. ročník, revitalizovať knižnice
/6. – 9. ročník
Doplniť redakčnú radu časopisu Pegas, rozšíriť obsah
časopisu
Týždeň zdravej výživy - Jogurtová desiata /1. ročník
- Ovocný deň /2. ročník
- Zdravé jedlá z plodov jesene /4. roč.

22.09.
29.09.- 30.09.
30.09.
september
september
september
september
september
september

Záložka do knihy spája školy /1. – 4. ročník
5. – 7. ročník

september

Európska noc výskumníkov /projekt z chémie

30.09.

Prešovské misie 2022 /oboznámenie na hodinách NBV

september

Výročie SNP, Deň ústavy /OBN, DEJ – 2. stupeň

september

Európsky týždeň športu

september

Európsky týždeň mobility – športové triedy

september

Európsky deň jazykov – projektové vyučovanie, ANJ,
NEJ, FRJ, RUJ

26.09. - 27.09.

Prezentácia Francúzska – Azúrové pobrežie

september

Oktoberfest – prezentácia vzniku Oktoberfestu /9. ročník

september

Do školy na bicykli

september

Súťaže, kvízy, olympiády
Záhady vesmíru kvíz a výroba totemu /5. ročník
Olympiáda SJL – školské kolo – príprava /8., 9. ročník
ŠKD
Pravidlá klubu zamerané na dodržiavanie bezpečného
správania /rozprávanie, diskusia
Vitaj v klube, prváčik – zábavné popoludnie /1. ročník

september
september

september

Prázdninový zážitok – výtvarná súťaž /2., 3. a 4. ročník
Rozhlasové relácie a besedy
Sviatok sedembolestnej Panny Márie /rozhlasová relácia
Rusko, krajina, ktorej jazyk sa začínam učiť- beseda/5.
ročník
Virtuálny svet detí a digitál. technológie /beseda
Exkurzie, výlety
Jasenová, Dolný Kubín – literárna exkurzia / 8. ročník
Francúzske raňajky /9. ročník, exkurzia
Osviečim - exkurzia /9. ročník
Školský parlament
Vypracovať Plán ŠP
„Biely deň“ – Svetový deň mlieka na školách hradené
z Rodičovskej rady

12.09.
september
september

16.09.
september
30.09.

september
29.09.

Plán prevencie
Vypracovať Plán prevencie drogových závislostí, sociálnopatologických javov a šikanovania v súlade s Plánom školy
a plánom triednych učiteľov

september

Dôsledne preštudovať Smernicu č.36/2018 k prevencii
šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.
Zákon 236/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa Trestný zákon SR na jeho
základe pribudol do Trestného zákona nový trestný čin
nebezpečného elektronického obťažovania, a to s účinnosťou od 1.
júla 2021

september

Nástenné noviny s tematikou šikanovanie - Školská zmluva
(vestibul školy)

september

V rámci triednických hodín oboznámiť žiakov s plánom prevencie
a eliminácie šikanovania, jeho základnými charakteristikami a
jeho nekompromisným dodržiavaním

september

Aktualizovať nástenku zameranú na problematiku prevencie
(dôležité tel. čísla, prop. materiály) /dohovor o právach dieťaťa

september

V rámci boja proti HIV/AIDS sa zapojiť do kampane Červené
stužky

september

Zapojiť sa do programu Škola priateľská k deťom UNICEF

september

Beseda: O prejavoch a vplyve omamných prchavých látok na
zdravie a vývoj mladého človeka. (Premena kvapaliny na plyn.
Vyparovanie). 7. roč.

september

Vírus ako škodlivý softvér, dôveryhodnosť získaných informácii,
riziká na internete a sociálnych sieťach – rozhovor. 6. ročník

september

Riziká na internete a sociálnych sieťach – diskusia 7. ročník

september

Bezpečnosť a riziká na internete – sledovanie príbehu kyberšikany
– diskusia k problému. 8. ročník

september

Viesť žiakov k mravnosti, poriadku, disciplíne na každej
vyučovacej hodine VYV, viesť k zlepšeniu medziľudských
vzťahov, naučiť žiakov tolerancie k názorom druhých.
Environmentálna výchova
Vypracovať Plán ENV
Vyčisťme svet – úprava areálu školy /1., 2., 3. ročník
8.ročník

september

september
16.09.

