
Plán práce na mesiac OKTÓBER 2021 

 
Nastavenie cieľov je prvým krokom k premene 

neviditeľného na realitu.   T.Robbins 

Výchovné zameranie aktivít v mesiaci 

1/ Manuál opatrení pre školy a školské zaradenia (úprava organizácie/podmienok výchovy 
a vzdelávania).Bezpečnosť školského prostredia a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania. Rozvoj 

kľúčových kompetencií žiakov v oblasti zdravia, sociokultúrnej gramotnosti a sociálneho učenia.  

Projekty Kozmo, Otvorené školy, Chutné maľovanie, Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II...  

2/ Aby nám v škole dobre bolo... projektový deň, variabilné aktivity detí. Učenie s témou  
 

Vestibulové prezentácie Európsky deň jazykov, aktivity  a projekty žiakov PK CUJ 

Tekvicová slávnosť, výstava prác detí   MZ 1. - 4. ročník ZŠ 
 

01.10. 8,30 Rozhodovanie, zážitkovo – vzdelávací workshop (Post Bellum) 

01.10.  Moje sny a túžby, sporenie a tvorba finančného plánu (FIG 3. ročn.) 
04.10.  Korčuliarsky výcvik žiakov  II.A 04.10. – 08.10 2021 

II.B 11.10. – 15.10.2021 

II.C 18.10. – 22.10.2021. 

04.10. 8,30 Adaptačný program so šk. psychologičkou - V.C 
05.10.  Tretiaci v kráľovstve rozprávok, beseda so spisovateľkou G. Futovou 

  v KK Ľ. Štúra (ŠKD) 

06.10. 11,30 Adaptačný program so šk. psychologičkou - V.A 
06.10.  Tréningové kolo vedomostnej súťaže i Bobor (3.- 4. ročník) 

06.10. od 14,00  Konzultačné hodiny PZ a OZ (možnosť online)  

 
08.10.  Moje sny a túžby, sporenie a tvorba finančného plánu (FIG 4. ročn. Brokeria) 

08.10. 9,30 Adaptačný program so šk. psychologičkou - V.B 

 

10 -12.10.  Tajomstvo, ktoré ukrýva hlina. Relaxačné tvorivé dielne (3.- 4. ročník) 
11.10.   Zasadnutie Pedagogickej rady  

13.-15.10. Merkujme si Borovú horu. Krížom – krážom jesennou prírodou 

Zážitková regionálna výchova v ŠKD 
18.10.  Darujme si (navzájom) lásku, videopozdrav seniorom (DCS ÉLIM)t 

Dobrovoľníctvo, hodnotová výchova v podmienkach ŠKD 

20 -23.10. Tajomstvo jednej knihy, zážitkové učenie s knihou. 

  Medzinárodný deň školských knižníc 
25. - 26.10. Tekvicová slávnosť, komunitná tvorivá výstava. 

 

27.10.  Projektový deň Aby nám v škole dobre bolo..., variabilné aktivity detí. (ŽŠR) 
Učenie s témou, variabilné aktivity tried 1.stupňa ZŠ 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

28.10. - 01.11. Jesenné prázdniny (01.11. sviatok, vyučovanie sa začína v utorok 02.11. 2021) 
 

 

 

Pozn. 
1/ Podujatia, variabilné triedne aktivity k Mesiacu úcty k starším sa realizujú v súlade s plánmi práce TU. 

2/ Aktivity v školskej knižnici sa realizujú podľa plánu podujatí a hygienických opatrení. Štúrov Zvolen. 

 

 
Mgr. Ľuboslava Bieliková 

riaditeľka školy 


