Ročný plán aktivít v šk. roku 2013/2014
Mesiac
September

Október

November

December

Aktivita

Zodpovedný

-

Hry a zábavné činnosti na škol. dvore – súťaže, kreslenie na chodník, Šarkaniáda,

všetky triedy

-

Tvorivá dielňa – tekvice a tekvičky

-

Prezentácia školy na výtvarných súťažiach

1.trieda, Kukučková, Miháliková
Lacová ,

-

Rekonštrukcia MŠ (strešný a obvodový plášť)

Miháliková

-

Začiatok krúžkovej činnosti (anglický jazyk)

Miháliková, CCVČ - 3. trieda

-

Diagnostika 5-6 ročných detí (prevencia porúch reči, učenia) v spolupráci so

Miháliková, 3. a 4.tr. , Mgr. Pružinská a Mgr.

súkromným centrom poradenstva (psychológ)

Hamadová

-

Bábkové, hudobné predstavenie

-

Návšteva knižnice a kasární (Deň ozbrojených síl)

4. a 3. Trieda

-

Inventarizácia drevín na školskom dvore (v spolupráci s SPU)

Miháliková, za SPU Slotíková

-

Bábkové predstavenie

Všetky triedy

-

Výstava detských prác „Jeseň pani bohatá“

-

„Zdravé zúbky- zdravé deti“

3. a 4. trieda

-

Návšteva ZŠ Benkova, športové dopoludnie

-

Exkurzia na SPU (Deň mlieka)

3. a 4. trieda, Kučerová, Šmitalová
3. a 4. trieda, Lacová

-

Privítame Mikuláša (spolupr. s gymnáziom Golianova)

Výbor ZRŠ, Miháliková

-

Vianočné posedenie s programom pre rodičov (1. 2. 3. a 4. tr.)

Kukučková, Kučerová, Šmitalová, Kahalová

Január

-

Prezentácia záujmovej činnosti tvorivej dramatiky

Lacová

-

Prezentácia záujmovej činnosti nemecký jazyk

Jóžová

-

Návšteva ZŠ Benkova , zimné hry

3. a 4. trieda , Kučerová, Jóžová

-

Prezentácia MŠ s programom na námestí „Vianočné mestečko“

Šmitalová

-

Vystúpenie s vianočným programom v Zariadení sociálnych služieb pre seniorov

3. trieda, Lacová, Kučerová

-

Bábkové predstavenie (koncert)- podľa ponuky

-

Súťaž tried v stavaní snehuliaka (otužovanie)

Všetky triedy

-

Zhotovme si kŕmidlo pre vtáčiky (pozorovanie vtákov)

Všetky triedy, rodičia, deti, p. učiteľky

-

Návšteva vivária SPU

-

Návšteva CZ Párovské Háje

Predškoláci

-

Začiatok realizácie výchovno-preventívneho programu „Srdce na dlani“ (v

Miháliková, Árendášová ; 3. Trieda

3. a 4. trieda

spolupráci so psychológom UPSVaR)

Február

Marec

-

RZ - pripravenosť predškolákov na vstup do ZŠ, depistáž a zápis do ZŠ

Rodičia predškolákov, triedne uč. 3. a 4. triedy

-

Spoločný zápis predškolákov do prvého ročníka ZŠ Benkova

CPPPaP Mgr. Majerčíková

-

Tvorivá dielňa- zhotovme si masky

-

Fašiangový karneval

všetky triedy

-

Zdravé zúbky (preventívny program stomatohygieny )

Miháliková,

-

Týždeň otvorených dverí

Všetci zamestnanci

-

Návšteva knižnice (mesiac knihy)

3. a 3. trieda

-

Moja obľúbená kniha (čítanie a prezeranie vlastných obľúbených kníh detí

1. a 2. trieda

z domu)

-

Výstava kníh v MŠ – Kniha je náš kamarát

Kahalová

-

Jarná brigáda na škol. dvore (úprava zelene, lavičiek, pieskoviska)

triedne učiteľky, výbor ZRŠ

-

Koncert „Pesnička ja liekom proti nude...“ (Viktor farby)

-

Návšteva DD Ranč, stajne SPU, Poľnohospodárske múzeum (kone)

-

„Choroby sa nebojíme, radšej si vždy zacvičíme“ (v spolupr. s gymnáziom

3. a 4. trieda
všetky triedy

Golianova; ZŠ Benkova)
-

Separujeme odpad , chránime svoje životné prostredie– zber papiera a plastov

všetky triedy, ZRŠ, Miháliková

(v spolupráci s NKS a Zberné suroviny)
Apríl

Máj

-

Deň Zeme (enviroprogram školy) „vyčistíme si dvor“

všetky triedy

-

Bezpečne na ceste (dopravné ihrisko MŠ v spolupráci s MsP)

-

Fotografovanie detí (tablo)

-

Tvorivá dielňa „Jar k nám letí“

1. trieda, Kukučková

-

Záhradka na terase (sadenie, pestovanie kvetov)

2. a 4. trieda

-

Návšteva botanickej záhrady SPU (rastliny)

4. a 3. trieda

-

„Evička nám ochorela“ (zdravotno výchovný projekt)

-

Posedenie s programom pre rodičov „Deň matiek“

-

Turnaj v minifutbale

Kukučková

-

Challenge Day

všetky triedy

-

Návšteva Hasičov

-

„Na kolesách“ bezpečnosť na ceste v spolupráci s MsP, dopravné ihrisko MŠ

-

„Náš dvor“ – sadenie rastlín, vytváranie záhonov a dotváranie škol. dvora

všetky triedy

4. a 3. trieda
4.trieda (Šmitalová, Jóžová)

všetky triedy

Jún

-

Oslava MDD, súťaže a zábavné hry

ZRŠ, všetky triedy

-

Rozlúčka s predškolákmi, program pre rodičov

3. a 4. trieda

-

Branná vychádzka do prírody, s environmentálnymi aktivitami, hrami

všetky triedy

-

Vychádzka na hrad (kultúrne povedomie)

predškoláci

Účasť na výtvarných súťažiach : „ Vesmír očami detí“ „ Moja mama“ „ Nitra, moje mesto“

