
Hlavné úlohy v mesiaci január 2023 

Úloha Termín 

Výchovnovzdelávací proces 
 

Rešpektovať Metodické pokyny, rozhodnutia  a usmernenia 
na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ. 

priebežne 

Pestovať u žiakov národné povedomie, učiť ich vnímať 

a poznávať krásy Slovenska – vznik SR. 
priebežne 

Nástenné noviny a výzdobu v triedach zamerať na Deň vzniku 

SR a práce žiakov so zimnou tematikou. 
január - február 

Organizačné úlohy  

Klasifikáciu žiakov uzatvoriť 24 hodín pred klasifikačnou 

ped. radou. 
24.01. 

Plán dovoleniek na rok 2023 16.01. 

Výpisy vysvedčení - elektronicky 31.01. 

 

Školské aktivity a prezentácie 

 

 

 

  Karneval január 

  Posedenie pri samovare „Ars Poetika“ – recitácia január 

  Ikony pohľadom žiaka /5. ročník január 

  Karnevalové masky pre škôlkárov /ETV 1. – 4. ročník január 

  Príprava Celoslovenského testovania žiakov 9. roč. 

  SJL – test  

  MAT - test 

január 

 

január 

  Čajová párty január 

  Novoročné predsavzatie /aktivita na hodinách NBV 4. – 9. 

ročník 
január 

Som jedinečný – besiedka na hodinách ETV /1. roč. január 

  Dobré meno a česť /ETV 8. ročník január 

  Môj osobný finančný plán na rok 2021 /ETV, NBV 

  6. – 9. ročník 
január 



  Virtuálna  exkurzia do európskych múzeí – 8. ročník január 

  Poklady Louvre  /9. ročník január 

  Realizácia hodín SJL v školskej knižnici január 

  Stratégia rozvoja čitateľskej gramotnosti  /7. ročník január 

Súťaže, kvízy a olympiády 

  Olympiáda – ANJ – okresné kolo 

  Olympiáda – NEJ – okresné kolo 

  Kvíz z BIO / 9. ročník 

  Matematická olympiáda – okresné kolo /5. a 9. roč. 

  Hviezdoslavov Kubín - triedne kolá /2. – 9. ročník 

  Geografická olympiáda – obvodné kolo – príprava 

  Dejepisný minikvíz /8. ročník 

  Novoročný volejbalový turnaj 

 

19.01. 

18.01. 

17.01. 

január 

január 

január 

január 

18.01 

ŠKD 

„Zimné vtáčie záhrady“ – výstavka vo vestibule školy               

   /1. – 4. ročník 

  Zima, zimička –súťaže a hry v prírode  /1. - 4. ročník  

  Dopravná značka - kvíz /3. – 4.  ročník   

  Novoročný turnaj v stolnom hokej /1.-2. ročník                                                                                                                                                                          

 

09. 01. – 20.1. 

 

17.01. – 21.01. 

23.01. – 27.01. 

január 

Plán prevencie 

Ochrana detí a žiakov pri používaní internetu – matematika na PC 

Konflikty, alternatívne formy riešenia konfliktov 

Ako ventilovať agresivitu - hry (Keď sa nahnevám, Maľovať 

pocity) 

Beseda – Trestnoprávna zodpovednosť – spolupráca s mestskou 

políciou (5. a 6. ročník) 

 „Alkohol – skrytý nepriateľ“ – DVD pre žiakov 8. a 9. ročníka 

Skladby zahraničných hudobných skladateľov – život spevákov – 

prevencia drogových závislostí. 8. ročník 

UNICEF – Škola priateľská k deťom – vzdelávací program. 

1. stupeň - 4. téma – Aj ja som jedinečný.  

2. stupeň – 4. téma – Komu umožníte aby študoval? 

Nárast spotreby elektrickej energie v domácnosti v súvislosti s 

rozšíreným hraním hier detí na internete (nebezpečenstvo 

groomingu. sexuálneho zneužitia a kyberšikany) Elektrická práca. 

Elektrický príkon. 9. roč. 

Život v okupovanej Európe – analýza knihy, filmu s tematikou 

holokaustu – nebezpečenstvo segregácie obyv. podľa 

náboženstva, riziko stúpajúcich tendencií neonacizmu a fašizmu 

v súčasnosti. 9. ročník 

január 

 

január 

 

 

 

január 

január 

 

 

 

január 

 

január 

 

 

 

január 

 

 

január 

Výstavy, koncerty, divadlá, film   

  Cesta ku šťastiu – film /OBN 6. ročník 

 

január 



 

Environmentálna výchova 

  Význam snehovej prikrývky – rozhovor na hodinách  PDA, 

BIO,   GEG 

 Projekt – zlepšenie kvality ovzdušia 

 Astro show – 4. a 5. ročník 

 

 

január 

13.01. 

16.01. 

Školský parlament 

    Medzinárodný deň komplimentov 

 

24.01. 

Rozhlasové relácie, besedy 

  Nárast spotreby el. energie v domácnosti – beseda /7. ročník, 

FYZ  

január 


