
Hlavné úlohy v mesiaci marec 2023 

Úloha Termín 

Výchovnovzdelávací proces 
 

Nástenné noviny zamerať a vo výchovnovzdelávacom procese 

využiť „Marec mesiac knihy a mesiac požiarnej ochrany“ 
priebežne 

Vo vyučovacom procese vhodne využívať prvky ENV a pôsobiť 

na žiakov v oblasti citového vnímania prírody – formou 

vychádzok 

priebežne 

Boj proti rasizmu a diskriminácií – oboznámiť žiakov ako 

predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, 

antisemitizmu – dbať, aby nedochádzalo v školskom prostredí 

k negatívnym javom u žiakov 

priebežne 

Organizačné úlohy  

  Jarné prázdniny 06.03. – 10.03. 

  Pripraviť zápis žiakov do 1. ročníka marec 

  Organizačne zabezpečiť Celoplošné testovanie žiakov 9. 

ročníka  
22.03. 

 

Školské aktivity a prezentácie 

 

 

 

  Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov  1. apríla 

  Popoludnie v žiackej knižnici so žiakmi a ich rodičmi,  

  spoločné čítanie 
1. apríla 

  Týždeň slovenských knižníc:  
            Putovanie za rozprávkou /1. ročník 

            Návšteva knižnice /2., 4. ročník 

            Učitelia čítajú žiakom v šk. knižnici /3. ročník 

            Práca s histor. Literatúrou v školskej knižnici   /9. roč. 

 

marec 

  Realizácia hodín SJL v žiackej knižnici marec 

  Jazykové okienko – rozhlasová relácia marec 

  DOD – MŠ Bernoláková marec 

  Deň učiteľov – žiaci učia svojho učiteľa marec 



  Zábavné popoludnie s ANJ  marec 

  Finančná gramotnosť v ANJ marec 

  Riaditeľský test SJL, MAT 15.03. 

  Ilustrácia obľúbenej knihy marec 

 FG: moderní ľudia – moderne platia: diskusia a osobné 

skúsenosti žiakov s modernými spôsobmi platenia, platobné karty, 

platba mobilom, internetbanking  na hodinách ETV, NBV, OBN /  

  5. - 9. ročník 

marec 

  Vyhodnotenie projektov z geografie marec 

   Významné osobnosti  matematiky – využívanie knižnično-

informačných služieb /6. ročník 
marec 

Rozhlasové relácie, besedy 

  Deň vody – rozhlasová relácia 

  St. Patricks day- beseda na hodine ANJ 

  Ochrana detí a žiakov pri používaní internetu - kyberšikana  - 

   beseda na hodinách INF 

 

23.03. 

marec 

marec 

ŠKD   
    Knižnica pani Sovy – čítanie s porozumením  

    /1. – 4. ročník                                                                           
marec 

  Lego, kocky, stavebnice – súťaž  /2. ročník                                  27.02. – 03.03. 

  Zdravý úsmev – preventívny program 03.03. a 31.03. 

  Puzzliáda – súťaž  /1.  ročník 13.03. – 17.03. 

  Príbeh vody – brainstorming, prezentácia /3. – 4. roč. 
20.03. – 24.03. 

Výstavy, koncerty, divadlá, film 

  Filmové predstavenie 

  Výstava kníh a časopisov z NEJ, RUJ, FRJ /  

  spojená s čítaním úryvkov 

 

  Známe francúzske komiksy – výstava  

 

 

22.03. 

marec 

 

 

17.03. 

 

Súťaže, kvízy, olympiády 

  Hviezdoslavov Kubín /školské kolo 

  Hviezdoslavov Kubín /okresné kolo 

  Klokan 

  Pytagoriáda – obvodné kolo 

  Kvíz z BIO /7. ročník 

 

 

02.03. 

28.03., 29.03. 

27.03. 

marec 

14.03. 

 



  Kvíz z CHE /7. ročník 

  OK – geografická olympiáda 

  KK – biologická olymúpiáda 

  Talent ZŠ regiónu Šariš 

  OK – Fyzikálna Olympiáda 

10.03. 

31.03 

17.03. 

Marec 

15.03. 

Exkurzie   

  Verejné pojednávanie okr. súdu – exkurzia /9. roč. 

  Marec mesiac frankofónie - exkurzia v Košiciach 

  Exkurzia Technické múzeum, Košice  /6.ročník       

 

28.03. 

 marec  

marec 

Školský parlament 

  Deň kvetov 

  Deň učiteľov – pozdravy, poďakovanie cez rozhlas 

  Parlamentný deň 8. ročník 

  Ponožková výzva 

  Parlamentný deň 7. ročník 

 

marec 

28.03.  

31.03. 

marec 

03.03. 

 Environmentálna výchova 

  Svetový deň vody – výtvarná súťaž 

  Svetový deň vody – workshopy - príprava 

  Svetový deň vody – aktivity na hodinách FYZ 

  Ekohračka – výroba ekol. hračiek 

 

24.03. 

01.04. 

marec 

marec 

Plán prevencie 

  Medzinárodný deň na odstránenie rasovej  

  diskriminácie -  diskusia  

marec 

  Prevencia radikalizmu a extrémizmu - futbalový  

  zápas so ZŠ Svinia 
marec 

  Škodlivosť alkoholu a iných omamných látok – úvaha 

    /8. ročník  
marec 

  INF - Beseda o ochrane detí a žiakov pri používaní internetu 
– 

  Elektronická pošta, pravidlá pre e-mailovú komunikáciu,  

  kyberšikana. (5. ročník) 

marec 

 

  „Trestnoprávna zodpovednosť, alkohol a tabakové  

    výrobky“ - prednáška pre 9. roč. s príslušníkmi 

    Mestskej polície 

marec 

  Ako zvládam stres a negatívne emocionálne reakcie marec 

  Beseda na tému „Obchodovanie s ľuďmi“ /9. ročník marec 

  UNICEF – Škola priateľská k deťom – vzdelávací  

  program. 

  1. stupeň - 6. téma – Čistota pol života.  

  2. stupeň – 6. téma – Kto dostane inzulín? 

marec 

  Detská práca – prezentácia o právach dieťaťa. UNICEF 

  /5. ročník 
marec 

Austrália, Amerika – obyvateľstvo. Konflikty vo svete, rasové 

a náboženské rozdiely 
marec 



 


