Hlavné úlohy v mesiaci september 2020
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
Vypracovať Plán triednických hodín
Pokračovať v realizácií prebiehajúcich projektov

september 2020
september 2020
priebežne
7.09. 2020
priebežne

Organizačné úlohy
Slávnostné otvorenie školského roka

2.09.2020

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

2.09.2020

Zapojiť žiakov do jednotlivých súťaží podľa ponuky

priebežne

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

9.09.2020

Školské aktivity a prezentácie
Prezentácia Francúzska – fotodokumentácia miest Paríž, Nice,
Bordeaux, Nantes
Príprava a realizácia slávnosti 1. sv. prijímania /4. ročník
Európsky týždeň športu /3. ročník

14.09. – 18.09.
20.09.
23.09. – 30.09.

Týždeň zdravej výživy - Zdravá druhácka mliečna desiata
-Svetový deň mlieka / 3. ročník
- Cesta mlieka / 4. ročník
- Zdravá výživa - projekty

september
26.09.
25.09.
september

Čo vieš o Mníchove, „Oktoberfest“ – prezentácia – 9. ročník

28.09.- 02.10.

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

30.09.

Výročie SNP, Deň ústavy /OBN – 2. stupeň

september

Príprava vstupných testov SJL, MAT, ANJ / 4. – 9. ročník

september

Európsky týždeň športu – beseda so športovcami

23.09. – 30.09.

Európsky týždeň mobility – športové triedy

16.09. – 22.09.

Európsky deň jazykov – ANJ, FRJ,RUJ,NEM
Rozhlasové relácie a besedy
Sviatok sedembolestnej Panny Márie /rozhlasová relácia
Rusko, krajina ktorej jazyk sa začínam učiť /beseda
Virtuálny svet detí a digitál. technológie /beseda

25.09.

14.09.
september
07.09.-11.09.

Súťaže, kvízy, olympiády
Poznanie Zeme a vesmíru - kvíz /5. ročník

september

Výstavy, koncerty, divadlá
Môj svet počas korony – fotografie žiakov / 7., 8. a 9. ročník

september

Exkurzie
Košariská / 9. ročník

september

Dolný Kubín / 8. ročník

september

ŠKD
Pravidlá klubu zamerané na prevenciu
proti šikanovaniu
september
Vyčisťme svet – úprava areálu školy
Farebný chodník - kreslenie kriedou na
chodník
Školský parlament
Vypracovať Plán ŠP
Svetový deň mlieka v školách

september
30.09.

Plán prevencie
Vypracovať Plán prevencie

september

Environmentálna výchova
Vypracovať Plán ENV
Vyčisťme svet – úprava areálu školy /1. ročník , 8. ročník
- Deň bez plastu /3. ročník

september
25.09.
23.09.

