Hlavné úlohy v mesiaci september 2021
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 využívať významné
výročia
Vo výchovno-vzdelávacom procese postupovať podľa
schváleného ŠkVP a UO
Pokračovať v realizácií prebiehajúcich projektov

september 2021
september 2021
priebežne
od 2.09.2021
priebežne

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

2.09.

Slávnostné otvorenie školského roka

2.09.

Vypracovať Plán triednických hodín

6.09.

Prerokovať hl. úlohy školy na šk. rok 2020 – 2021 na ped.
rade

16.09.2021

Školské aktivity a prezentácie
Burza kníh pre žiakov 2. stupňa

september

Týždeň zdravej výživy - Jogurtová desiata / 1. ročník
- Mliečna desiata / 3. ročník
- Zdravá desiata / 4. ročník

september
september
september

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

september

Výročie SNP, Deň ústavy /OBN – 2. stupeň

september

Európsky týždeň športu

september

Európsky týždeň mobility – športové triedy

september

Prezentácia Francúzska – fotodokumentácia miest Paríž, Nice,
Bordeaux, Nantes

13.09. – 17.09.

Európsky deň jazykov – ANJ, FRJ, RUJ, NEJ
Rusko, krajina, ktorej jazyk sa začínam učiť / 5. ročník
Aktivity pre žiakov 9. ročníka v spolupráci s Ruským
centrom
VŠ PU v Prešove
Rozhlasové relácie a besedy
Sviatok sedembolestnej Panny Márie /rozhlasová relácia
Ústava SR
Virtuálny svet detí a digitál. technológie /beseda

20.09. - 24.09.
september
september

10.09.
06.09.
september

Súťaže, kvízy, olympiády
Poznanie Zeme a vesmíru - kvíz

september

ŠKD
Pravidlá klubu zamerané na dodržiavanie bezpečného
správania / rozprávanie, diskusia

september

Vitaj v škole, prváčik – zábavné popoludnie / 1. a 2. ročník
Prázdninový zážitok – výtvarná súťaž / 4. ročník
Školský parlament
Vypracovať Plán ŠP
Plán prevencie
Vypracovať Plán prevencie
Environmentálna výchova
Vypracovať Plán ENV
Vyčisťme svet – úprava areálu školy /1. ročník, 2. ročník,
8. a 9. ročník
- zber odpadov / 3. ročník
- environmentálne hry / 4. ročník

september

september
september
24.09.
24.09.
24.09.
24.09.

