
Hlavné úlohy v mesiaci október 2022 

Úloha Termín 

Výchovnovzdelávací proces 
 

Triednické hodiny: 

o Význam Deklarácie slov. národa 

o Estetizácia prostredia 

o Upozorňovať na nebezpečenstvo drog. závislosti a jej 

dôsledkov 

Upozorňovať žiakov na zvýšenú hygienu v budove školy. 

október 

Organizačné úlohy  

  Zapojiť žiakov do jednotlivých súťaží a olympiád podľa rozpisu       

v pláne práce školy 
priebežne 

  Práca záujmových útvarov – vypracovať plán práce október 

  Jesenné prázdniny 28.10. – 31.10. 

 

Školské aktivity a prezentácie 

 

 

 

  Medzinárodný deň školských knižníc –  
- návšteva školskej knižnice/1., 3. ročník 

- súťaž o najlepšieho čitateľa Knihoľub a Knihoľubka /2. - 9. 

ročník 

- hodina SJL v knižnici /5. – 9. ročník 

október 

22.10. – 29.10. 

 

október 

  Týždeň zdravej výživy – Zdravá desiata pre prváka 

                           - tematické vyučovanie /3. ročník 

                                - Zdravá štvrtácka desiata /4. ročník 

                          - Hovorme o jedle /2. ročník 

                                   - Jedia francúzi zdravo?  

                          - Týždeň zdravej výživy na hodine ANJ 

                          - Zdravý nákup /5. – 9. ročník 

21.10 

16.10. 

17.10. – 21.10. 

17.10. – 21.10. 

24.10. 

október 

október 

  Októbrová pobožnosť v kostole Krista Kráľa /3. ročník 19.10. 

  Výchovný koncert /1. – 9. ročník 03.10, 04.10. 

  Plavecký zdokonaľovací výcvik I. stupňa október 

  Ponožkový október – zapojenie sa do charitatívneho 

  projektu 
október 



  Halloweeen-ske hry október 

  Ja o sebe, moje plány – /ETV 7. ročník október 

  Finančná gramotnosť: diskusia a osobné skúsenosti    

s problematikou zneužitia osobných údajov – ETV /6. – 9. ročník 
október 

  Vyhlásenie tém na tvorbu geografických projektov október 

  Exkurzia – Planetárium /9. ročník 25.10. 

  Spoznávame hmotné pamiatky - netradičná hodina dejepisu  

   /5. ročník 
október 

  Stratégia rozvoja čitateľskej gramotnosti /5. ročník október 

  Príprava Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka /test   

SJL, MAT 
október 

ŠKD 

  Bež, hádž, skáč – športové popoludnie /1. – 4. roč. 

  Jeseň plody rozdáva – ochutnávka, tvorivé dielne /1. – 4. ročník 

  Babka, dedko, ste moje všetko – tvorivá dielňa /1. - 4. roč.    

  Tancom proti obezite – brainstorming, tanečná zábava  

  /1. ročník 

  Tekvičkovo – tvorivé dielne, popoludnie  s Helloween-om 

  /1. – 4. ročník 

 

 

03.10. – 07.10. 

10.10. – 14.10. 

október 

25.10. – 29.10. 

 

október 

Výstavy, koncerty, divadlá 

  Krajina, ktorej jazyk sa učím /8. ročník – výstava 

   Svetový deň zdravej výživy: Žiť zdravo – výstava projektov 

  (NEJ)  

 

október 

17.10.-21.10. 

 

Rozhlasové relácie a besedy 

„Svetový deň nenásilia“  - rozhlasová relácia 

  Vzájomná úcta a kamarátstvo – beseda /1. ročník 

  Prejavy a vplyv omamných a prchavých látok na  

  zdravie a vývoj mladého človeka – beseda /7. ročník 

 

05.10. 

október 

október 

Súťaže, kvízy, olympiády 

  MAKSÍK - matematická celoročná súťaž 

 

október 

Plán prevencie 

 „Svetový deň nenásilia“  

- ANJ – Projekt  „Povedzme násiliu STOP“ 

 

október 

„Ponožkový október“ – charitatívny projekt pre ľudí bez domova október 

  Školská trieda, význam  kooperácie- triedne pravidlá (spoločne 

vytvoriť,  zverejniť v triede)                                                  
október 



 

„Obyvateľstvo Afriky a Ázie“ – obchodovanie s ľuďmi, detská 

práca. Právo na život (nedostatok pitnej vody), právo na 

vzdelanie. Orientovať sa v problematike zabezpečovania 

životných potrieb jednotlivca a rodiny / 6. ročník 

október 

október 

Októbrová modlitba sv. Ruženca za oslobodenie drogovo 

závislých 
 

  „Trestnoprávna zodpovednosť, alkohol a tabakové výrobky“   

  prednáška pre 7. roč. s príslušníkmi Mestskej polície 
 

  Červené stužky - prezentácia aktivít kampane Červené stužky 

- príprava výtvarnej súťaže na tému „Červené stužky“ /8. 

a 9. ročník 

október 

UNICEF – Škola priateľská k deťom – vzdelávací program  

1. stupeň - 1. téma – Čo potrebujú vysídlené deti 

2. stupeň – 1. téma – Príbehy detí vo svete 

október 

Environmentálna výchova 

  Svetový deň zvierat – diskusia na hodinách PDA, BIO, GEG 

  Vyčisťme svet – úprava areálu školy  /1., 2., 3., 8. ročník 

 

4.10. 

október 

Školský parlament 

  Svetový deň úsmevu 

  Tekvičky - súťaž o najkrajšiu jesennú  výzdobu triedy 

  (2.stupeň) 

  Parlamentný deň 5. ročník 

  Podaj ďalej – zbierka potravín 

 

október 

október 

 

27.10. 

október 


