
NOVEMBER 2022 

07.11. 10.00 Meninová relácia 

09. 11. dopoludnia Music workshop 

10. 11. dopoludnia OK olympiády zo SJL - prezenčne 

13. 11. dopoludnia  Svetový deň dobrosrdečnosti - nedeľa 

14. 11. 13.30 - 15.00 Pedagogická rada - Zaostávanie prospechu žiakov a nedostatky v ich 
správaní 

14. 11. 16.30 - 18.00 Rodičovské aktívy 

14. 11. 10.00 Meninová relácia 

14. 11. dopoludnia 13. nov - Medzinárodný deň nevidiacich - aktivity na hodinách 
matematiky 

15.11. 15.11. Psychologická diagnostika prof. orientácie žiakov 9. ročníka  

16. 11. dopoludnia  Európsky týždeň boja proti drogám (3. týždeň v nov.)  a 
Medzinárodný deň bez fajčenia (3. štvrtok v nov.) 

16. 11. 14.00 - 15.30 SKOKAN ŠKOLY II. (športovo-logický dvojboj) súťaž pre žiakov školy 

16. 11. 14.00 v 
rámci 
posedenia 
pri káve 

Prezentácia STOP FAJČENIU! pre zborovňu našich žiakov z 8.A - 
výstup z mládežníckej konferencie "PREDNÁŠKÁREŇ" (naša stratégia, 
výstrahy, ochorenia) 

20.11 dopoludnia Modlitby za prenasledovanú cirkev - nedeľa 

21. 11. 10.00 Meninová relácia 

21. 11. popoludnie  Maksík 

21.11 dopoludnia Medzinárodný deň bez fajčenia 

21. - 30.11. dopoludnia Mentoring 7.A 

23.11 dopoludnia ŠK Geografickej olympiády 

23.11.   Deň bez batohu (SchoolsUnited) 

23. 11. 14.00 - 15.30 SKOKAN ŠKOLY III. (športovo-logický dvojboj) súťaž pre žiakov školy 

      

24.11 dopoludnia OK Technickej olympiády - prezenčne 

25.11 poobede Stretnutie ŽŠR 

28.11 poobede Workshop koordinátorov ŽŠR 

28.11 10.00 Meninová relácia 

30.11. 9:30 – 15:30 
dopoludnia 

Zabezpečiť účasť žiakov deviateho ročníka na Veľtrhu vzdelávania a 
pracovných príležitosti – Proeduco 

30.11. dopoludnia  Všetkovedko  

30.11. dopoludnia ŠK Olympiády z ANJ 

do 30.11. popoludnie  Imatrikulácia prvákov  

november dopoludnia Čítame škôlkarom 

november   Triedne kolá PYTAGORIÁDY 

november    Príprava žiakov na Vianočnú besiedku - 1.-4-ročník  

november    Realizovať aktivity Projektu kariérového rozvoja na ZŠ v jednotlivých 
triedach s TU a ŠP 

november    PARTI projekt - realizácia odhlasovaného problému 



november    Stretnutie koordinátora a rovesníkov PEER (Ako povedať nie?) 

november    Prevencia šikanovania – 5. ročník  

november    Prevencia závislostí – 6.ročník 

november    Prevencia a ochrana duševného a emočného zdravia, manažment 
stresu a emócií - 7.ročník 

november    Projekt - Chceme vedieť viac - Veľká Británia-Anglicko, reálie (5.B) 

november    Projekt - Obľúbené "songy" v mojom voľnom čase - štatistický denník 
(5.B) 

november    Projekt - V Londýne ma zaujalo .... (3.B) 

november    Novembrové kino s popcornom- "Princezná na hrášku" (2.B,3.B,5.B) 

 


