Exkurzie, tematické vychádzky, súťaže a iné aktivity
plánované na školský rok 2019/2020

SEPTEMBER
Účelové cvičenie „Ochrana života a zdravia“ pre žiakov 2. stupňa
Výchovný koncert „Zneužívanie moci – Neužitočná moc masmediálneho
priemyslu“
Jesenný zber papiera
Exkurzie 1. stupňa (Planetárium, vlastivedné múzeum, vodný mlyn, hrad,
farma...)
Matematický Maksík, Maks
Olympiáda v MAT, ANJ, SJL, NEJ, BIO, CHE
ENVIROTÁZNIKY – celoslovenská olympiáda a životnom prostredí
OLO zber papiera a PET fliaš
OKTÓBER
Začiatok celoročnej krúžkovej činnosti
Svetový deň zvierat
Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov 1
ECO recykluj tour – ekovýchovný koncert Thomasa Puskajlera
Súťaže športového charakteru – jesenný športový deň – 2. stupeň
Prevencia - spolupráca s CPPPaP
Svetový deň výživy – výtvarné aktivity, príprava rôznych šalátov
Výmenná burza kníh
Deň jablka, Deň pôvodných odrôd jabĺk
Dopravná prevencia – polícia MVSR
Tekvičkový deň na 1. stupni
NOVEMBER
Matboj – matematická súťaž
Spolupráca s MŠ – otvorené hodiny pre deti predškolského veku
Komparo pre žiakov 8. a 9. ročníka
Celoslovenské testovanie 5
Jesenné tvorivé dielne v ŠKD
Deň počítačovej bezpečnosti – prezentácie
Deň pozdravov – súťaž IKT
Dom dôchodcov – návšteva s kultúrnym programom našich najmenších
Bibliotéka – 27. medzinárodný knižný veľtrh - Incheba Expo Bratislava

DECEMBER
Vianočný bazár
Vianočná diskotéka v ŠKD
Matematická Pytagoriáda
Oslava príchodu Mikuláša
Vianočné tvorivé dielne na 1. stupni
Vedomostná súťaž – Všetkovedko, Ypsilon (SJL)
Vianočné besiedky a vystúpenia v MŠ
Vianočné športové turnaje vo vybíjanej, futbale, floorballe, atletike
Kultúrny program na triedne rodičovské stretnutia
JANUÁR
Šaliansky Maťko – výber povestí na súťaž v prednese povestí
Lyžiarsky výcvik pre žiakov 2. stupňa
Vesmír očami detí – výtvarná súťaž
Medzinárodný deň bez internetu – zábavné aktivity
Netradičné odovzdávanie polročného výpisu – Možno príde aj kúzelník
FEBRUÁR
Karneval v ŠKD
Prevencia – spolupráca s CPPPaP
Maľovačky – výtvarná súťaž
Písačky
Čítajme spolu – spolupráca s miestnou knižnicou
MAREC
Testovanie 9
Hviezdoslavov Kubín – prednes prózy a poézia
Puškinov pamätník
Marec – Mesiac knihy (besedy)
Deň učiteľov
Klokan – medzinárodná matematická súťaž
Pytagoriáda – okresné kolo
Deň vody – besedy, prednášky, tvorivé aktivity, Slovnaft – pokusy s vodou
Deň predškolákov
Inscenované čítanie s p. Sadílekovou
APRÍL
Jarné tvorivé dielne v ŠKD
Celoslovenské testovanie 9
Deň narcisov – Liga proti rakovine

Minifutbal
Majster Ružinova vo Florbale
Pikopretek
Deň Zeme – besedy, prednášky, tvorivé aktivity
Komparo pre žiakov 8. ročníka
Deň lesov – beseda so zvieratkami
Jarný zber papiera
Zápis do prvého ročníka 2017/2018
MÁJ
Fotografovanie triednych kolektívov
Účelové cvičenie a didaktické hry
Ružinovské atletické preteky
Komparo 4. ročník
Plavecký kurz v ŠKD
Deň mlieka – besedy, ochutnávky mliečnych výrobkov
Medzinárodný deň múzeí – exkurzie, SNM, MŽP SR
Ružinovský idol
Výlety – Cestami našich susedov (Česko, Rakúsko, Štajersko)
Výročie úmrtia M. R. Štefánika – výlet na Bradlo
JÚN
MDD – divadielko Jaja, sférické kino, funaatrakcie, tvorivé dielne
Diskotéka v ŠKD – MDD
Čas premien – dievčatá 2. stupňa
ŠvP pre žiakov školy
Prevencia – spolupráca s CPPPaP
Ružinovský turnaj vo floorballe
Školské výlety a exkurzie
Letné súťažno – zábavné popoludnie v ŠKD
Deň dúhy – tvorivý deň na 1. stupni

Plán bude doplňovaný počas školského roku o aktuálne aktivity a rôzne súťaže.
V Bratislave, 19. augusta 2019
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riaditeľka školy

