Základná škola P. Dobšinského, P. Dobšinského 1744, Rimavská Sobota

Program práce na mesiac

O K T Ó B E R 2016
I.    Hlavné úlohy:                                           

	Realizovať aktivity k Mesiacu úcty k starším a Svetovému dňu potravín (16.10).

	T: celý október		Z: všetci pedag. zam.
	Začať s krúžkovou činnosťou, vypracovať plán práce krúžku a doniesť ho na podpis k ZRŠ.

	T: 3.10. –odovzdať plán + začať                     	 Z: ved. krúžkov
	Pasovanie prvákov.

T: 7.10. o 14.00 v MT				Z: Šimková, Szabová, TU+vych.1.roč.
	Po dôkladnom zopakovaní učiva previesť na oboch stupňoch vstupné previerky žiakov v predmetoch slovenský jazyk a matematika.

                     	T: do 9.10.		Z: vyuč. MAT a SJL
	Realizovať prvé konzultácie k ročníkovým prácam.

       T: priebežne					Z: konzultanti
	Aktualizovať informácie na web stránke školy a obnoviť informačnú tabuľu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

    	T: priebežne					Z: Cigániková, Demková
	Zber papiera a gaštanov.

	T: 3.-14.10.	     Z: E. Molnárová, Fazekaš, Gverino, vš. ped. zam.
	Vyhodnotenie vstupných previerok za jednotlivé ročníky odovzdať vedeniu školy.

	T: 17. 10.		Z.: vedúci MZ, PK
	Medzinárodný týždeň školských knižníc (17. − 21.10.)- realizovať aktivity v spolupráci s verejnými knižnicami, rodičovskou a odbornou verejnosťou (bližšie v PK SJL).

	T: 19.10. – 23.10		Z: Oravcová, Mrázová
	 Portrétové fotografovanie. 

	T: 18.10.		Z: triedni učitelia
	 Noc strašidiel – lampiónový sprievod v maskách, nočné čarovanie a hry, konferencia kúzel a mágie.

		T:     .10. od 18.00		Z: Hrivnáková, Kalmárová, Vilhanová	
	Vypísanie dovoleniek na jesenné prázdniny.

	T: do 24.10. 		Z: všetci zam. školy
	 Stretnutie konzultantov roč. prác po 1. konzultáciách.

      T: 26.10.					Z: konzultanti
	Výstavka a hodnotenie vyrezávaných tekvíc.

      T:					         	Z: Hrabovská+ŽP, príp. výbor Noci strašidiel
	 Jesenné prázdniny: 28.-31.10. 2016.
	 Inventarizácia – menovať hlavnú inventarizačnú komisiu a dielčie komisie, uskutočniť inventarizáciu, vyzdvihnúť si inventarizačné knihy od p. hospodárky

	T: do 30.11.		Z: Runyayová, riad. školy

II. Výchovno – vzdelávacie úlohy:

Výchovné poradenstvo:

 1. Druhý zber záujmu žiakov o SŠ – rozhovory so žiakmi, konzultácie s triednymi učiteľmi, práca s programom Proforient, prenos informácií a údajov do ŠVS Ban.Bystrica.
 2. Konzultácie so žiakmi 9.ročníka o výbere povolania, o sieti povolaní a pod.,počítačový   program Cesta  k povolaniu – v spolupráci s  vyučujúcimi OBN    v  8.a 9.roč.
 3.  Pracovná porada výchovných poradcov, prenos informácií.
 4. Spolupráca   s koordinátorom prevencie, ŠP,TU – zabezpečenie aktivít pre žiakov, fungovanie klubov pre žiakov/CPPPaP/, dodržiavanie pravidiel pri prístupe ku začleneným žiakom a pod.
 5.  Zúčastniť sa Burzy povolaní, ktorú organizuje Úrad práce, rodiny a sociálnych vecí v Rim.Sobote – pre žiakov   8. a 9.ročníka: 6.10.2016
 6. V rámci programu Proforient odoslať všetky potrebné materiály a prihlášky žiakov 5. a 9. ročníka  do Celoplošného  testovania piatakov a deviatakov aj pre žiakov so ŠVVP-podľa pokynov
Z:  VP v spolupráci so ZRŠ

MZ  - I.stupeň:
1.  Implementovať do výchovno-vzdelávacieho procesu témy: mesiac úcty k starším; Svetový deň potravy
     (16.10.),  medzinárodný deň zvierat a medzinárodný deň stromov (20.10.) a medzinárodný týždeň školských    knižníc (25.10.)	
		   T: priebežne	Z: všetci vyuč.

2.  Vedúci krúžkov – poskytnúť triednym učiteľom zoznam žiakov.
			   T: do 3.10.	Z: vedúci krúžkov a TU
	   Komisionálne skúšky – A. Šándor.

		   T: 5.10.	Z: Klimová, Belániová	
	4.   Zaslanie prác do literárnej súťaže v písaní rozprávok Dobšinského rozprávkový Gemer.
	T: do 7.10.                                                   	           Z: Kalmárová	
	   Okresné kolo v prednese: Zlaté pero, zlatá podkova, zlatý vlas. 

		   T: 18.10.	Z: Szabová		
	   Školské kolo -  recitačná súťaž Timravina studnička (2.-4.r.).

                 T:  dodatočne, OK:25.10.                          	Z: Husmanová
	   Poslať prihlášky do súťaže MAKSÍK.                                                                

                 T: podľa propozícií súťaže                             	Z: Šimková 
	   Vyhodnotenie vstupných previerok za jednotlivé ročníky odovzdať ZRŠ.

                T: do 17.10.		            Z.: vedúca MZ
	   Ukončiť projekt v spolupráci s PK SJL Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách.

T: 21.10.					            Z: Oravcová, Husmanová
	  Čítanie prvákom v Pamätnej izbe P. Dobšinského.	
T: október		            Z: Poliaková

    11.  Triedne akcie: 1. roč.: Besiedka pre starých rodičov: I.B,C	Z: TU
		2. roč.: Exkurzia do Drienčan (REV),
		Návšteva Ekorelaxu, OK M. Hrebendu      	           Z: TU
		3. roč.: III.B – Návšteva OK M. Hrebendu
		             III.A – GMM:5.10.		           Z: TU
		4. roč.: Návšteva Ekorelaxu, šk. knižnice, 
			hvezdárne.			           Z: TU	

PK  -  SJL:
       1. Napísať vstupné previerky a vstupné diktáty v 5. - 9. roč. po dôkladnom zopakovaní učiva zo SJL
                         T: do 7.10. 		                                 	 	Z: všetci vyuč. SJL
      2. Zaslanie prác do literárnej súťaže v písaní rozprávok Dobšinského rozprávkový Gemer
	T: podľa propozícií                                       		Z: Oravcová 
      3. Timravina studnička - školské kolo v prednese pôvodnej slovenskej prózy
                         T: do 14. 10.                                                  		Z: Poliaková
       4. Účasť v súťaži Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas v Drienčanoch - regionálne kolo
	T: 19.10.      			Z: Murínová 
              5.  Relácia do školského rozhlasu pri príležitosti 131. výročia úmrtia P. Dobšinského 
                                 T: 21.10.	                                        Z: Murínová                            
      6. Príprava na Olympiádu v slovenskom jazyku   
		T: priebežne			Z: vyuč. v 8. a 9. roč.
      7. Príprava na Testovanie 5
		T: priebežne			Z: vyuč. v 5. roč.
8. Uskutočniť exkurziu so žiakmi 5. ročníka - Drienčany
                                 T: október	                                        Z: Oravcová  
              9. Medzinárodný týždeň školských knižníc (17. − 21.10.): 
	Kvíz o Pavlovi Dobšinskom 

T: 17. - 21.10.					Z: Hrivnáková
	Ukončiť projekt v spolupráci s I. stupňom Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame  
T: 21.10.					Z: Oravcová, Mrázová

	Čítanie prvákom v Pamätnej izbe P. Dobšinského	
	T: október					Z: Poliaková 
	Maľujeme rozprávku - ilustrácie prečítaných rozprávok (v spolupráci s ŠKD)

T: október					Z: E. Molnárová

PK -  CUJ:
      1. 	Začať s krúžkovou činnosťou.
           		T: 1.10.                              			Z:  vedúci krúžkov
2.	 Zistiť záujem o olympiádu v cudzích jazykoch. Za ANJ nahlásiť Vašekovej, za NEJ Astalošovej.
          		 T: 5.10.                             			 Z: vyučujúci ANJ a NEJ
      3. 	Tematické vyučovanie k Noci strašidiel – Halloween, Pamiatka zosnulých.
            		T: 24.-26.10.                              		 	Z: všetci vyučujúci
      4.      Ujednotiť témy a učebný materiál na hodinách konverzácie z anglického jazyka vo všetkých            ročníkoch.
   		   		T: priebežne                                                       	Z: vyučujúci ANJ         
5. 	Aktualizácia nástenných novín v učebniach cudzích jazykov a chodbových priestoroch.
           		T: priebežne                              		Z:  Astalošová, Antalová, Gondová, Vašeková
6. 	Skontaktovať sa s vydavateľstvom  Oxford University Press ohľadom uskutočnenia minisemináru
              na našej škole.
            		T: priebežne                         		 	Z: Matúš

PK  - MAT, INF:
Pripravovať žiakov na Testovanie9.
                                       	T: trvalý                                               		Z: vyuč. MAT v 9. ročníku
	Napísať vstupné previerky  (štandardy) z matematiky .

                                         	T: 3.10.-6.roč.
T: 4.10.-8.roč.
T: 5.10.-7. a 9.roč.                     			Z: vyuč. MAT
	Začať s prípravou na MO, Pytagoriádu a súťaže podľa  rozpisu dohodnutom na PK.

                      		T: priebežný                                         		Z: menovaní referenti 
4.        Plniť úlohy a opatrenia zamerané na zlepšovanie matematickej gramotnosti žiakov.
                                           T: trvalý                                             		Z: všetci vyučujúci MAT  
5.        Zaslať prihlášku na KOMPARO.
                                           T: október                      		       		Z: Magyarová, Vincelová
6.        Zabezpečiť pracovné zošity  – 5. 6. 7. 8. 9. ročník
                                           T: október                                         	 	Z: Magyarová                                                                                                   
7.       Začať s činnosťou  krúžkov
                                    T: október                                           		Z: vedúci krúžkov                                           
8.      Zrealizovať Týždeň finančnej gramotnosti pre žiakov formou programového vyučovania
                                          T: september-október                          		Z: Magyarová                                      
9.      Zistiť záujem žiakov na súťaž iBobor pre žiakov 3. až 9. ročníkov
                                           T: október                                           		Z: Demková

PK – DEJ, GEG, OBN, ETV, NBV:
    	1. 	V jednotlivých triedach pripraviť ovocný deň.
   	      Zdravá výživa – využiť ročníkové práce s danou tematikou .   
                     		T: október                                                                     Z: vyuč. ETV
 2.     Úcta k starším – relácia do školského rozhlasu.  
                             T: október                                                                    Z: Sakálová
            3.     Historické pamiatky nášho mesta – exkurzia, príprava projektu . 
                             T: október                                                                    Z: Hrončeková
     	4.      Profesionálna orientácia pre žiakov 8. a 9.roč.
                      	T: október                                                                    Z: Hrivnáková, Poliaková
 5.    Sviatosť birmovania.                                                                                               
      Sv. František z Assisi – patrón ekológie.   
                             T: október                                                                    Z: Astalošová
           6.     Malá gotická cesta – 5. ročník                                               	Z: Karas
     Narodenie Ľ. Štúra – 28.10.                                                                Z: Poliaková
     Vznik ČSR – relácia do ŠR                                                                 Z: Karas
           7.     Uskutočniť exkurziu na Duklu so žiakmi 8. a 9. roč.
	T: 7.10.						Z: Karas, Hrivnáková

PK – BIO, CHE, FYZ, THD, SEE:
1.	Zistiť záujem a získať žiakov jednotlivých ročníkov pre  súťaže z BIO, CHE a FYZ
                                       T: do 31.10.                                               		Z: vyuč.
2.	Zahájenie krúžkovej činnosti: 
                                       T: v priebehu mesiaca                               		Z: ved. krúžkov
3.	Uskutočniť 1. konzultácie k ročníkovým prácam
                                       T: do konca októbra                                  		Z: konzultanti RP        
4.	Dojednať návštevy žiakov 5. a 6. ročníka v Ekorelaxe   
                                T: do konca októbra                                 		 Z: Novodomský
5.	Uskutočniť exkurziu do čistiarne odpadových vôd
                                 T: prvý okt.týždeň                                   		Z: Novodomský
6.	Týždeň kozmonautiky
                                 T: október                                               		Z: Sakálová
7.	Príprava na Festival Amavetu
                                 T: október                                                		Z: Sakálová           

PK – VYV, VYU, HUV, TSV:
 1.	Penaltový festival.
			         T: 3.10.						Z: Drak
 2.	Cezpoľný beh žiakov a žiačok.					
			          T: 5.10.						Z: Antalová
3.     Štafeta M. Zavarskej.
                        T : 11.10.     				     	Z : Antalová
      4.    Vybíjaná najmladších žiakov ZŠ.
   T: 19.10. 						   Z: Drak 
                                                                      
Ochrana zdravia a zdravý životný štýl
1. Dokončiť úpravu tried, uteráky a mydlo pre žiakov, kvetinovú výzdobu a zdrav. nástenku        
   podľa ročníkov
               T: do 3. októbra                                                                           	Z: TU
2. Svetový deň potravín  - aktivity v triedach – nástenka                          		Z: TU a EV
           T: 17. október                                                                                   	Magyarová
3. Mesiac úcty k starším – aktivity v triedach – nástenka                        		Z: TU a EV
                                          - relácia do školského rozhlasu                         		Z: Zdrav. krúžok
             T: do 31. októbra
 
ŠKD:
1.    Vyexpedovať poštové  poukážky  za mesiac  november a december.
	T: do 4.10.				Z: vš. vych.
            2.    MZ. 		
	T: 11.10 o 11.00				Z: Molnárová N.  	 
            3.   Zdravá výchova – Deň výživy: Ako sa stravujem – hra.
                       T: 10.-14.10.                                         				 Z: Babičová
4.    Rekordiáda.
		       T: 12.10.							Z: Bobeková, Rešovský
5.    Európsky  týždeň školských knižníc – čitateľský maratón, jesenné rozprávky.                                             
	T: 17. 10 – 21.10. 				Z: vš. vych.   	 
 6.   Noc strašidiel.
                        T:.10.                                          				 Z: vš. vych.
7.    Mesiac úcty k starším –výrobok  pre starých rodičov.
	T: 27.10.				Z: vš. vych.
		 
III. Prierezové témy:
1.stupeň
     OSR: Úcta k rodičom a starým rodičom.
     VMR: Mesiac úcty k starším. Svetový deň seniorov – zvyšovanie úcty žiakov voči starším osobám.
      ENV: zber gaštanov, zber papiera, 5.-9.10. Medzinárodný deň zvierat 20.10. Medzinárodný deň stromov.
      MEV: Rozprávka a práca s ňou.
      MUV: 16.10. Svetový deň potravy.	
      REV: Môj rodný kraj: Pavol Dobšinský, exkurzia do Drienčan: 2. ročník
      DOV: Bezpečne do školy, 3. 10. Medzinárodný týždeň pešej chôdze do školy
      OŽZ: 15.10. Svetový deň umývania rúk, Ochrana pred chorobami.

2.stupeň
     VMR: Mesiac úcty k starším, Zdravá výživa.
     ENV: Získať žiakov pre jednotlivé prírodovedné súťaže.
	Aktivity krúžkov podľa plánu.
	Vyhlásenie súťaže: EKO – trieda. 				Z: koordinátor ENV
	( V každej triede umiestniť živé kvetiny–donesené žiakmi + celoročná starostlivosť, separovanie papiera, batérií celoročne.)				Z: koordinátor ENV, triedni učitelia

  	- Aktivity environmentálnej výchovy podľa plánov MZ a PK
  	- Svetový deň zvierat – 4.10., Moje naj...zvieratko /ETV, SJL, VYV,.../ 
	Svetový deň výživy- 16.10					Z: TU
	Medzinárodný deň odstraňovania chudoby – 17.10.		Z: TU

     DOV: Chôdza v teréne, turistické chodníky, cestovanie v dopravných prostriedkoch: žiaci ovládajú kultivované a bezpečné správanie vo verejných prostriedkoch. Určenie pozemkovej komunikácie podľa automapy. Jesenná údržba bicykla. DZ- výstražné: pozor, prechod pre chodcov, pozor, chodci
     MEV: Svetový deň duševného zdravia 10.10.
	Reklama všade okolo nás.
	Práca  s digitálnymi technológiami: digitálny fotoaparát, digitálna kamera.     
     OSR:  1. Október-mesiac úcty k starším/ pripomenúť žiakom na vyučovacích hod, TH/
                 2. Nenič svoje múdre telo, Ako poznám sám seba – podpora duševného zdravia v rámci triednických hodín  /Z: TU na  tried. hod./
                 3. Rozvoj pozitívneho myslenia:
                  -   porozumenie sebe a iným
     -   získavanie pozitívneho postoja k sebe a druhým, vážiť si seba i iných
     -   zvládanie vlastného správania
           				 Z: TU – tried. hod., vyučujúci na vyuč.hod.		Úloha: priebežne
                  4.Burza práce dňa 6.10.2016 v spolupráci s ÚPSVaR –formujem  svoju budúcnosť 		Z.: VP, TU
IV. Projektová činnosť:

1. Projekt Erasmus +
		1. Zverejnenie záverečnej správy projektu Moderný učiteľ na webovej stránke školy.
			       T: október						Z: Matúš
2. Elektronizácia testovania: cvičné testovanie žiakov 5. roč.
 		 T: priebežne			Z: vedenie školy

IV. Kontrolná a hospitačná činnosť:

	inventarizácia majetku školy						Z: RŠ, vedúca PČ
	organizácia vyučovania, dokumentácia -  začlenení žiaci  			Z: ZRŠ, VP, ŠŠP
	žiaci oslobodení od vyučovania predmetu -  žiadosť rodiča, rozhodnutia	Z: ZRŠ

osobitný spôsob plnenia šk. dochádzky -  žiadosť rodiča, rozhodnutia
	hospitačná činnosť

I. stupeň – triedy 4. ročníka
II. stupeň – výchovné predmety, matematika, slovenský jazyk	Z: vedenie školy
	pedagogický dozor							Z: ZRŠ, VV ŠKD







































V  Rimavskej Sobote, 28.9.2016
                                                                       				 RNDr. Peter  N ô t a 
                                                                                                                                      riaditeľ školy

