Základná škola Pavla Dobšinského, Dobšinského 1744, 979 01 Rimavská Sobota

POKYNY A TERMÍNY K VYPRACOVANIU ROČNÍKOVÝCH PRÁC
P.
č

Dátum

Úloha

Usmernenie, poznámky
-

Návrhy tém učiteľmi

1.

Učitelia – konzultanti navrhnú témy pre žiakov
I. a II. stupňa, z ktorých si môžu vybrať

-

Témy sa zverejnia na centrálnej nástenke
nadaných detí a webovej stránke školy

do 28. septembra
2018

Výber tém a konzultantov
žiakmi

-

Žiak si zvolí tému ročníkovej práce

-

Ak sa nevie rozhodnúť, akú tému bude mať,
môže si vybrať z navrhovaných tém

-

Zvolenú tému žiak nahlási učiteľovi –
konzultantovi, s ktorým bude pracovať počas
školského roka

-

Konzultant tému schváli, dohodne so žiakom
čas a priebeh konzultácií

-

Z každej konzultácie urobí konzultant
záznam

2.

do 26. októbra
2018

Každú ďalšiu konzultáciu si žiak
s konzultantom vopred dohodne

Prvé konzultácie
-

Kým žiak dokončí svoju ročníkovú prácu, mal
by absolvovať minimálne 8 konzultácií
(asi každý mesiac 1-krát)

3.

do 2.mája
2019

6.

Žiak I. stupňa odovzdá konzultantovi: plagát, ak
je prezentácia, tak 1- krát v elektronickej a
1- krát v tlačenej podobe.

-

Žiak II. stupňa: 2 - krát v tlačenej podobe a
1- krát v elektronickej podobe. Konzultant jeden
exemplár práce odovzdá p. zástupkyni II. stupňa

Odovzdanie ročníkových
prác

6. – 10. mája 2019

Prezentácie ročníkových prác
- triedne kolá I. stupeň

-

13. - 17. mája 2019

Prezentácie ročníkových prác
- školské kolá I. a II. stupeň

-

4.

5.

-

21. - 23. mája 2019
(termín sa upresní)

jún 2019

Prezentácie ročníkových
prác - celoškolské kolo
Zážitkový deň

Prezentácie sa uskutočnia vo vopred určenej
miestnosti v škole.
Konzultant na II. stupni vypracuje hodnotenie
(posudok) k ročníkovej práci žiaka do 10.5.2019.

-

Uskutočnia sa v zasadačke Okresného úradu.

-

Prezentovať budú postupujúci žiaci zo
školských kôl.

-

Zážitkový deň bude odmenou pre žiakov,
ktorí úspešne pracovali na ročníkových
prácach.

Presné dátumy budú uvádzané v mesačných plánoch, na centrálnej nástenke
nadaných detí a na webovej stránke školy.

