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

Program práce na mesiac
N O V E M B E R  2016

Hlavné úlohy:                                           
			
	Uskutočniť pracovnú poradu na mesiac november.

	     T: 2.11. o 14.00 v MMU 4			Z: pedag. zam. + odborní zam.
Pracovné stretnutie výboru Majálesu.
	T: 7.11. o 13.45	Z: členovia prípravného výboru: Cigániková,    Gondová, Hrončeková, Szabová, Šimková
	Uskutočniť generálnu skúšku E-Testovanie  5- 2016 zo SJL a MAT so žiakmi 5. ročníka.   		    
	      T: 9.11. 	                 		   	Z: podľa rozpisu (bude v zborovni)
Súťaž iBOBOR.

      T: 9. - 11. 11.                                               	Z: Demková + podľa rozpisu (bude v zborovni)
	Jesenné tvorivé dielne pre žiakov.

	      T: 9.11. od 14.00 v ŠKD			Z: Vilhanová
	Uskutočniť prípravné testy na Testovanie  9 - 2016 so žiakmi 9. ročníka KOMPARO.

		T: upresní sa v prípade záujmu		Z: podľa rozpisu (bude v zborovni)
	Uskutočniť pedagogickú radu zameranú na  priebežné hodnotenie výchovy a vzdelávania za 1.štvrťrok.

		T: 16.11. o 14.00 v MMU4		Z: pedag. zam .+ odb. zam..
	Rozhlasová relácia ku  Dňu študentstva a boja za slobodu a demokraciu - 17. 11.

	T: 16.11.		Z: Hrivnáková
	Zasadnutia triednych rodičovských združení (forma je ľubovoľná).

		T: 21.11. do 17.30		Z: pedag. zam .+ odb. zam.
       10. 	Uskutočniť Testovanie  5- 2016 z MAT a SJL so žiakmi 5. ročníka, žiaci 1.-4. a 6.-9. roč. majú riaditeľské voľno.   		     
			      T: 23.11.		                               	Z: podľa rozpisu (bude v zborovni)
11.  Mini FIT day pre predškolákov – spolupráca s MŠ.
                    T: 23.11.		   		    	Z: Drak, učiteľky I. st.
        12.  Vybrať a odovzdať hospodárke školy rodičovský príspevok : za 1 dieťa  10-€ (najstarší súrodenec), za každé ďalšie mladšie dieťa + 5 €. Do zoznamu žiakov uviesť triedu, ktorú súrodenci navštevujú.
	T: do 30.11.	 	Z: TU + hosp. školy
	Ukončiť inventarizáciu na škole.

	T: do 30.11.                                                 Z: riad. školy + ved. PEČ, členovia jednotl. komisií		
	Realizácia výchovy k ľudským právam (nezabudnúť zapísať aj do poznámky v tr. knihe).

	T: november		Z: všetci TU, vyuč. ETV, ostatní vyučujúci
	Zhotoviť vianočné pozdravy /formát: A6 - malá obálka/.

	       T: do konca novembra odovzdať
	aspoň 3 ks za každú triedu  ZRŠ	   	Z: TU
	Pripravovať 1. číslo školského časopisu  Zlaté pero.

	T: november	 	Z: Hrivnáková
	Pripravovať výrobky na vianočnú burzu.

	T: 21.12.		Z: TU 

II. Výchovno – vzdelávacie úlohy:

Výchovné poradenstvo:

1.	Sledovať a usmerňovať profesijné záujmy žiakov, prevádzať so žiakmi pohovory, podľa záujmu i s rodičmi  /podľa potreby i záujmov žiakov a rodičov/, využívať program Proforient –simuláciu žiakov – Termín: priebežne
2. Evidencia žiakov končiacich šk. dochádzku v nižších ročníkoch. Termín: do 4.11.2016
                                                                                                          V spolupráci s TU
3. Zber nových informácií do ŠVS – export z Proforientu  - Termín: do 4.11.2013
4. Zabezpečiť pre žiakov 9.roč  účasť na Dňoch otvorených dverí a náborových akciách SŠ /podľa potreby, záujmov, kontaktovať sa v tomto smere s rodičmi žiakov/ - Termín: priebežne
5.Sledovať a konzultovať s kolegami prípadné zmeny v správaní žiakov, podozrenia zo šikanovania, oslabeného a nedostatočného  prospechu, správania  a pod. Spolupracovať v tomto smere so špeciálnou pedagogičkou, koordinátorkou prevencie a CPPPaP v R.Sobote – Termín: podľa potreby
6.Podieľať sa na zriadení BUBU-klubu a R-klubu-v spolupráci so ŠP a CPPPaP
7.Prihlásenie žiakov na Testovanie9 do ŠVS – v spolupráci so ZRŠ
8.Rôzne

Zodpovedná: M.Poliaková            						T: priebežne         

MZ  - I.stupeň:

	 Seminár Aitec  pre učiteľov I. stupňa z predmetu MATEMATIKA.

	T: 9.11. o 13.00 v MMU4		Z: všetci zaregistrovaní
	Medzinárodný deň bez fajčenia – dotazník pre žiakov 4. roč.
    T: november				             		Z: Mitterpachová
	Zasadnutie MZ.
    T: 10.11. o 13.00					Z: vedúca MZ
3.-4. ročník - zúčastniť sa súťaže iBobor 2015. Prihlášky podľa pokynov p. Demkovej  http://ibobor.sk  

			 T: 11.11.			Z: TU 
	Poslať úlohy do MAKSÍka, zapojiť sa do Všetkovedka.
		 T: podľa termínovníka súťaže 	 		Z: Šimková 
	Konzultácie ročníkových prác.
			 T: do konca novembra			Z: konzultanti
	Výtvarná súťaž Vozovka nie je ihrisko.

    T: november				            		Z: Kalmárová
	Začať s prípravou na súťaž Šaliansky Maťko (prednes slov. povestí, pravdepodobný termín - január).    

		 T: priebežne            	 		Z: vyuč. SJL, Mrázová
	 Začať s prípravou žiakov na spevácku súťaž Karaoke show a Hviezdička.          

                                      T:  december                                                        	 		Z: vyuč. HUV   
	 Príprava žiakov na matematickú súťaž Pytagoriáda: P3, P4.
			 T: zatiaľ nezverejnený, www.iuventa.sk			Z: vyuč. MAT 3., 4. roč.

12.  Triedne akcie:   2. roč.: II.A: Ekorelax: 26.11.
		II.C: OK M. Hrebendu: 9.11.	   Z: TU
		3. roč.: III.B – Športové popoludnie s rodičmi.		Z: Mitterpachová
	                    4. roč.: Návšteva Ekorelaxu, šk. knižnice, OK		Z: TU
13.  Zhotoviť vianočné pozdravy.
	   T: do konca novembra odovzdať 3 ks ZRŠ      		Z:vyučujúce VYV
  Príprava Mikuláša pre žiakov.
			T: priebežne			Z: TU

PK  -  SJL:
   
1.   Dobšinského rozprávkový svet – zverejnenie rozprávok    
T: 14.11.                                               				Z: Oravcová                                                                                                     
        2.   Okresné kolo Olympiády zo SJL 
	 T: 15.11.	 	              Z: Hrivnáková
 3.    Zasadnutie PK SJL
	 T: 16.11.                                                   	  	Z: Oravcová
        4.   Intenzívna príprava žiakov na Testovanie 5 
	 T: do 23.11.	  	Z: vyuč. SJL v 5. ročníku
        5.   Príprava na súťaže vo vlastnej tvorbe  Prečo mám rád slovenčinu..., Európa v škole
	 T: priebežne	  	Z: vyuč. SJL
        6.   Príprava žiakov na súťaž v prednese povestí Šaliansky Maťko 
                       T: priebežne 	  	Z: vyuč. SJL v 5., 6., 7. roč.        
 7.    Štvrťročné komplexné previerky zo SJL v triedach s alternatívnym vzdelávaním pre mimoriadne                   nadané deti
                       T: november	 					Z: Poliaková, Karas, Hrivnáková
        8.  Dôsledná príprava na Testovanie 9
	 T: priebežne	  	Z: vyuč. SJL v 9. ročníku
        9.  Napísať písomné práce zo slohu v 9. ročníku
	 T: november/december	  	Z: vyuč. SJL v 9. ročníku
                       
PK  -  CUJ:

	Zasadnutie predmetovej komisie cudzích jazykov.

			T: 09.11.		 				Z: Mgr. Vašeková
	Zaslanie zoznamu slaboprospievajúcich a neprospievajúcich žiakov vedúcej PK.

		T: 07.11.						Z: všetci vyučujúci
	Preštudovanie si dokumentov: Organizačný poriadok a pokyny olympiády z cudzích jazykov a Metodicko-organizačné pokyny olympiády z cudzích jazykov.

		T: do 18.11.						Z: všetci vyučujúci ANJ a NEJ
	Príprava žiakov na školské kolá olympiády z cudzích jazykov.

		T: priebežne				              		Z: všetci vyučujúci
	Nahlásenie počtu žiakov, ktorí sa zúčastnia školského kola olympiády - za anglický jazyk vedúcej PK, za  nemecký jazyk Mgr. K. Astalošovovej.

		T: 25. 11.						Z: vyučujúci  II. stupňa
	Vypracovanie úloh pre školské kolo olympiády pre jednotlivé kategórie.

		T: 28.11.						Z: podľa pokynov
	Zúčastniť sa súťaží organizovaných v cudzojazyčných časopisoch (ANJ a NEJ).

		T: priebežne						Z: všetci vyučujúci ANJ a NEJ
	Tematické vyučovanie ku Dňu vďakyvzdania – 26.11.

		T: do 24.11.						Z: podľa uváženia

5.     PK  -  MAT, INF:

	Uskutočniť súťaž iBobor:
kategória Kadet (8. a 9. ročník) - 9.11.2016 (streda)

kategória Benjamín (5., 6. a 7. ročník) - 10.11.2016 (štvrtok)
	kategória Bobrík (3. a 4. ročník)  - 11.11.2016 (piatok)	             Z: Demková
2.	 Napísať štvrťročné písomné práce z matematiky.
                                          T: do 18.11.                                                                Z: vyuč. MAT
3.	 Uskutočniť KOMPARO pre žiakov 9.ročníka                                                         
                                                   T: november                                                              Z: Vincelová, Magyarová
4.	 Pokračovať  v prípravách na olympiády a Pytagoriádu.                               
                                            T: trvalý                                                                     Z: vyuč. MAT     
         5.  Prihlásiť žiakov na súťaž EXPERT.                                                       Z: Magyarová

6.    PK – BIO, CHE, FYZ, THD, SEE:                             

	Začať s prípravou žiakov na jednotlivé súťaže

T: november                                                          		Z: členovia PK podľa záujmu žiakov   
        2.   	Uskutočniť  konzultácie k ročníkovým prácam v talentových triedach
     		T: november                                                           		Z: konzultanti
3.	Prihlásiť prihlásených žiakov do súťaže „Expert“
     		T: začiatok novembra                                            		Z: Magyarová                                       
 
PK – VYV, VYU, HUV, TSV:

1.	OK – Zimný viacboj všestrannosti
		T: 11.11.							Z: Antalová
2.	Majstrovstvá Slovenska Zimný viacboj všestrannosti  
T: 19.11. 		 			 	Z: Antalová
3. 	OK - Futsal žiakov r. 2001 a ml. 
T: 25.11.						  	Z: Drak
4.	Školské kolá súťaž  CO - Ochranárik tiesňového volania 112 a civilnej ochrany.
 T: priebežne - november    					Z: vyučujúci VYV 2. stupňa 

PK – DEJ, GEG, OBN, OBV, ETV, NBV:

	Svetový deň nefajčenia – DVD

                        T: november                                                                       	 	Z: vyuč. ETV
	Beseda s poslancom mestského zastupiteľstva

		Exkurzia na mestský úrad – 7.roč.
          T: november                                                                       	 	Z: Murínová
3.   Vyhodnotenie detského činu roka
		           T: november					Z: vyuč. ETV			
		4.	Príprava Biblickej olympiády 2016/2017
        		 Biblické knihy pre olympiádu
        		 Prvá kniha Samuelova
        		1. stupeň súťaže – triedne kolá   do 30.11.
        		2. stupeň súťaže – školské kolá    do 29.1. 2016                                                       
        		3. stupeň súťaže – dekanátne (okresné) kolá  do 9.-10. 3. 2016                              
                     T: november                                                                            		Z: Astalošová
   		5. 	 Návšteva GMM – 5. roč.				 		Z: vyuč. DEJ
 		6.   17.11. - relácia do ŠR
		        T: 16.11.							Z: Poliaková
   		7.  Výber žiakov na školské kolo GO a DO.
		         T: november					   		Z: vyuč. GEG a DEJ
   		8.  Zasadnutie PK
		          T: november					    		Z: vedúca PK

Škola podporujúca zdravie

1. 	Týždeň boja proti drogám - aktivity na hodinách ETV
                                                  - výchovne využiť na nástenkách                       	Z : vyučujúci ETV, BIO a TU
2. 	Medzinárodný Deň bez fajčenia -  relácia do školského rozhlasu                Z : zdrav. krúžok
                            - aktivity na hodinách ETV                      
                            - výchovne využiť na nástenkách                 Z : vyučujúci ETV, BIO a TU        
                                                                                                             
ŠKD:

	Vyexpedovať poštové poukážky na mesiac december 2016, január 2017.

   	T: do 4. 11.                                      			Z: všet. vych.
	Jesenné tvorivé dielne.

   	T: 9.11.                                  				Z: Vilhanová
	Malí meteorológovia.

                    T: 16.11.                                         			Z:  N. Molnárová, Bobeková
	Trojboj.

   	T: 23.11.                                          			Z: Rešovský, Vilhanová
	Nakupujem v obchode – zdravotná výchova.

   	T: 							Z: Babičová, všet. vych.
	Zahájenie stridžích dní.

   	 T: 25.11.                                         			Z: N. Molnárová, Bobeková
      7.     Čitateľský maratón.
	T: november						Z: všet. vych.

III. Prierezové témy:
1.stupeň
      OSR: Vedieť si obhájiť svoj názor, byť tolerantný k názorom druhých, dodržiavať pravidlá diskusie.
VMR: Moje telo – starostlivosť o telo. 19.11. Medzinárodný deň bez fajčenia, alkoholu a iných škodlivín – poskytnúť základné poznatky o tom, že   fajčenie, alkohol a ďalšie drogy ohrozujú zdravie človeka. V rámci triednických hodín v 3.-4- roč. prezentácia Ako fajčenie pôsobí na ľudský organizmus, dotazník na zistenie postojov žiakov k fajčeniu, alkoholu a iným drogám pre žiakov 4. roč.
      MEV: tvorba projektov: médiá, druhy médií, funkcie médií , 30.11. Deň počítačovej bezpečnosti.
      MUV: 16.11. Medzinárodný deň tolerancie,
	    21.11. Svetový deň pozdravov.
      REV: Kultúra menšín v našom regióne.
      DOV: výtvarná súťaž: Vozovka nie je ihrisko.
      OŽZ: Zásady správneho a bezpečného správania sa v prírode (5.11.).
2.stupeň
     VMR:   Starostlivosť o telo aj o zovňajšok – pozitívne vzory.
     ENV:  -  Šetrenie energiou - svetelnou, vodnou,...  /priebežne, neustále
 -  Inštalácia kŕmidiel a vtáčích búdok na prikrmovanie a zahniezdenie vtákov - THD – Sakálová
	 Racionálne využívanie prírodných zdrojov. Prírodné zdroje: slnečná energia, ovzdušie, voda, pôda, nerastné bohatstvo, rastlinstvo, živočíšstvo, lesy, krajina. Význam prírodných zdrojov pre človeka. Obnoviteľné a neobnoviteľné prírodné zdroje. Racionálne využívanie prírodných zdrojov: šetrenie prírodných zdrojov, využívanie alternatívnych zdrojov energie. Zabezpečenie základných životných potrieb ľudstva pre budúcnosť.

DOV: Dopravné značky: Výstražné – Pozor  cyklisti - Žiaci poznajú DZ pre cyklistov a všímajú si na ktorých   miestach v obci, sú umiestnené a prečo. Identifikácia agresívnych prvkov dopravného správania. Komunikácie pre nevidiacich. Význam pestrých farieb v cestnej premávke, nosiť  pestré oblečenie.
      MEV: 
	     Tvorba reklamného plagátu
	Práca s multimediálnym obsahom: úprava fotografie, spracovanie zvuku, spracovanie videa
	Príprava a výroba televíznych relácií do školskej televízie

      MUV: Prezentácia pripravených projektov                                                                          
      OSSR:  U žiaka je potrebné na vyučovacích hodinách  rozvíjať:        
Otvorenú komunikáciu - Rozvíjanie komunikačných a argumentačných zručností
Využívať techniky aktívneho počúvania
Uplatňovať efektívnu komunikáciu
Schopnosť viesť dialóg
Prezentácia seba, svojich názorov a svojej práce      
      VĹP:   1. 19. november – Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu
   2.  10. november –  Svetový deň využívania  vody pre mier a rozvoj
   3.   15. – 21. november – Týždeň boja proti drogám ( Prezentácia detských prác)
   4. 17.november- Deň boja za slobodu  a demokraciu – relácia do šk. rozhlasu
Prevencia: 16.10. -  Svetový deň výživy   							Z: Mandalíková

IV. Projektová činnosť

1.	Elektronizácia testovania – NÚCEM				Z: Nôta, Vincelová, Richter
2.      Ročníkové práce:
	stretnutie vyučujúcich v TT a ND s koordinátormi 
	informácia zo strany konzultantov o priebehu prvých konzultácií
	informácia zo strany vyučujúcich v TT a ND o prípadných problémoch pri práci v týchto triedach, resp.   pri vypracovaní RP
	aktualizácia informácií na webstránke školy	    
	aktualizácia informácií na nástenke 2. pav. prízemie 			Z: koordinátori, konzultanti


V. Kontrolná a hospitačná činnosť:

- 	hospitačná činnosť zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti:
I. stupeň – 3.ročník – rozvoj čitateľskej gramotnosti
II. stupeň – cudzí jazyk, slovenský jazyk, matematika
	kontrola dozoru 

činnosť krúžkov
	práca so žiakmi so ŠVVP
	stav priebežnej klasifikácie žiakov po 1.štvrťroku
	predpísané štvrťročné písomné práce 
	finančná situácia školy 
	priebeh inventarizácie
































V  Rimavskej Sobote,  02.11.2016.                                                                                  RNDr. Peter Nôta
                                                                                                                                             riaditeľ školy

