
Hlavné úlohy v mesiaci december 2022 

Úloha Termín 

Výchovnovzdelávací proces 
 

  Nástenné noviny v triedach zamerať na Vianoce priebežne 

  Približovať žiakom slov. folklór, zvyky, obyčaje priebežne 

  Viesť žiakov k ochrane životného prostredia priebežne 

Organizačné úlohy  

Uskutočniť vianočné dopoludnie pre žiakov v triedach 22.12.2022 

Zdobenie vianočných stromčekov v spolupráci so zriaďovateľom december 

Vianočné prázdniny 23.12.20022 – 05.01.2023 

 

Školské aktivity a prezentácie 

 

 

 

  Vianočný koncert – Vianoce v súčasnosti december 

  Vianočný jarmok december 

  Svätý Mikuláš na Šrobárke 6.12. 

  Cestujeme okolo sveta – tvorba pohľadníc /GEG 6. a 7. ročník december 

  Ruská literatúra a hudba december 

  Vianočné a novoročné sviatky – porovnávanie  

  tradícii na hodinách NEJ  
december 

  Vianočný video-pozdrav žiakov ZŠ Šrobárovej  

  v NEJ, FRJ, RUJ 
december 

  Realizácia hodín SJL v školskej knižnici december 

  Digitálne pohľadnice – ruský Nový rok december 

  Čas Vianoc – piesne, zvyky, tradície / ANJ december 

  Darček pre kamaráta /ETV 1. ročník december 



  Zostaviť zdravý rozpočet domácnosti na vianočné  

  sviatky – projekt ETV, NBV, OBN /6. – 9. ročník 
december 

  Pegas 1 december 

  Príprava Celoslovenského testovania žiakov 9. roč. 

  SJL – test  

  MAT - test 

december 

 

december 

Akcia finančnej gramotnosti – finančná gramotnosť očami 

žiakov /7. a 8. ročník 
december 

  Vyhlásenie tém na tvorbu dejepisných projektov /5. – 9. 

ročník 
december 

  Vianočné piesne a koledy v adventnom čase december 

Súťaže, kvízy, olympiáda 

  Olympiáda FRJ – školské kolo 

  Pytagoriáda – školské kolo /3.- 8. ročník 

  Matematická olympiáda – školské kolo /5. a 9. ročník 

  Mikulášsky futbalový turnaj 

  Vianočný turnaj vo volejbale 

  Dejepisná olympiáda – školské kolo /6. – 9. ročník 

 

december 

december 

december 

5.12. a 6.12. 

21.12. 

07.12. 

Výstavy, koncerty, divadlá 

  Divadlo Gašparko 
21.12. 

Rozhlasové relácie a besedy 

  Vianoce v iných krajinách – rozhlasová relácia 

  Právne vedomie žiakov o ľudských hodnotách – 

   beseda /8. ročník, INF 

december 

december 

Environmentálna výchova 

  Zimné vtáčie záhrady – starostlivosť o búdky,  

  príprava krmiva pre vtáčiky /1. ročník 

- výtvarná súťaž /4. ročník 

 

december 

 

20.12. 

Školský parlament 

  Parlamentný Mikuláš 

  Snehuliačik - súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu 

  triedy (2.stupeň) 

  Vianočný stromček, Vianočná pošta 

  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?  

 

 

06.12. 

06.12. – 20.12. 

 

december 

december 

ŠKD 

  Mikuláš, ukáž, čo v košíčku máš!  – zábavné  

  popoludnie /1. – 4. ročník 

  Spievame si koledu  /1.ročník 

  Vianoce u nás a vo svete – prezentácia, besiedka /1. – 4. ročník 

 

 

5.12. – 9.12. 

 

december 

december 



 

Plán prevencie 

  Reformácia a protireformácia – práca s textom – význam 

tolerancie a rešpektovanie inakosti /7. ročník 

  Priateľské vzťahy, recept na dobrého priateľa 

1.stupeň – obrazom 

2. stupeň – slovom 

  Svetový deň boja proti AIDS“ – Červené stužky vyhodnotenie 

kampane Červené stužky 

  UNICEF – Škola priateľská k deťom – vzdelávací program. 

1. stupeň - 3. téma – Každý hrdina vie, že najlepšia pomoc deťom 

je vzdelanie.  

2. stupeň – 3. téma – Pomáhať či nepomáhať II. 

Svedectvá vyliečených z rôznych závislostí (7.,8.,9., roč.) 

 

december 

 

december 

 

 

december 

 

december 

 

december 


