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 Návšteva cintorína z I. svetovej vojny  

Dňa 2.11.2011 ţiaci z ŠKD navštívia cintorín z I. svetovej vojny  

pri príleţitosti Sviatku všetkých svätých. 

 

 Planetárium Prešov 

Ţiaci 4. ročníka navštívia dňa 4.11.2011 Planetárium v Prešove. 

 

 Plavecké preteky v Prešove 

Termín: 6.11.2011 

 

 Prednáška s psychologičkou 

Dňa 7.11.2011 budú ţiaci 6. ročníka besedovať s psychológom na tému Mám 

práva, ale aj iný. 

 

 Strašiaky z tekvice  

Ţiaci v ŠKD si dňa 10.11.2011 vyskúšajú vyrábanie  

strašiakov z tekvice. 

 

 Mám práva, ale aj iný 

V dňoch 10.11.2011, 11.11.2011 a 14.11.2011 na túto tému budú besedovať 

s psychologičkou ţiaci 7. a 8. ročníka. 

 

 PK cudzích jazykov 

Termín: 15.11.2011 

 

 VII. ročník Mestskej plaveckej ligy – 1. kolo 

Termín: 15. 11. 2011 

 

 Strašidelné čítanie 

Termín: 16.11.2011  

 

 Klasifikačná porada  

Dňa 18.11.2011 zhodnotí pedagogický zbor prospech a správanie sa ţiakov.   

 

 Dejepisno-geografická exkurzia 

Ţiaci 7.A a 7.B sa zúčastnia dňa 18.11.2011 na exkurzii v Hanušovciach  

nad Topľou. 



 

 Krúženie kruhom 

Súťaţ pre ţiakov ŠKD. Termín: 18.11.2011 

 

 English in Action Week 

Týţdeň aktívnej angličtiny pre ţiakov II. stupňa v termíne 21. – 25.11.2011. 

 

 Reverzný test – I. ročník 

Termín: 25.11.2011 

 

 Šikanovanie ako pedagogický problém 

Seminár s psychologičkou pre pedagógov dňa 25.11.2011 

 

 Plavecké preteky v Jasle 

Termín: 27.11.2011 

 

 Beseda s detskou lekárkou 

Dňa 29.11.2011 ţiaci I. stupňa  

sa zúčastnia na besede pod názvom  

Vplyv počasia na zdravie ľudí a ochrana pred chrípkovým ochorením. 

 

 Šikanovanie ako pedagogický problém 

Seminár s psychologičkou pre pedagógov dňa 25.11.2011 

 

 Využitie prírodnín 

Výstavka prác z vyučovacích hodín Výtvarnej výchovy, Prírodovedy a ŠKD 

dňa 29.11.2011. 

 

 Posedenie pri samovare  

Dňa 29.11.2011 ţiaci 7.A triedy budú mať v klubovni posedenie  

pri samovare. 

 

 Dramatizácia rozprávky 

Termín: 29.11.2011 

 

 

 

 

 

 



Ďalšie zaujímavé akcie naplánované na mesiac NOVEMBER 2011: 

 

 Školská kampaň na tému November – mesiac boja proti 

závislostiam na základe preventívneho programu s názvom:  

 

Učíme sa povedať droge NIE! 
 

 Súťaţ o najlepšie spracovaný propagačný materiál zameraný  

na boj proti drogám, alkoholu a fajčeniu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19.11. – Deň proti týraniu detí – rozhovor triedneho učiteľa so 

ţiakmi na túto tému 

 Beseda so ţiakmi 9. ročníka na tému Podmienky prijatia  

na strednú školu 

 Deň otvorených dverí v SOŠE – 14.11.2011 - pre ţiakov a rodičov 

 OSJL – obvodné kolo 

 Ţivot na vode a na brehu – výstava ţiackych projektov 

 Tvorba školského herbáru a jeho prezentácia 

 


