
November 2021 
Dátum Akcia + náplň Zodpovední 

2. – 5. 11. 

2021 

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku  

písomná časť školského kola olympiády v ANJ 

miesto: podľa inštrukcií p. učiteliek 

Sabová, Jurčiová 

 

Aurelius 

návšteva zážitkového centra vedy 

miesto: centrum Aurelius, Bojnická, Bratislava 

triedy VII. A a VII. B + 

Alexiková, Šingľárová 

4. 11. 

2021 

Sviatosť zmierenia 

žiaci majú možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia 

miesto: škola 

podľa záujmu 

5. 11. 

2021 

Prvopiatková sv. omša 

sv. omša s pandemickými obmedzeniami 

miesto: kostol Sedembolestnej Panny Márie 

triedy III. A + V. A – 

VII.A + vyučujúci podľa 

rozvrhu 

8. 11. 

2021 

Pedagogická rada 

hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok 

zápisnica: Šingľárová 

miesto: zborovňa 

učitelia ZŠ 

8. 11. 

2021 

Preventívny program 

preventívny program prevencie závislostí v spolupúráci s CPPPaP 

miesto: trieda IX. A (1. a 2. vyučovaciu hodinu) 

trieda IX. A + 

Koritková 

11. 11. 

2021 

Komparo 

testovanie žiakov 9. ročníka zo SJL, MAT 

miesto: trieda IX. A 

Osvaldíková, Koritková 

+ učitelia podľa rozpisu 

11. 11. 

2021 

Fotenie prvákov 

naši prváci sa budú na pamiatku fotiť so šlabikárom 

miesto: trieda I. A 

trieda I. A + Lachová 

12. 11. 

2021 

Okresné kolo olympiády v slovenskom jazyku 

okresné kolo predmetovej súťaže 

miesto: podľa pokynov organizátora 

postupujúci žiaci + 

Olahová 

15. 11. 

2021 

Preventívny program 

preventívny program prevencie závislostí v spolupúráci s CPPPaP 

miesto: trieda IX. A (1. a 2. vyučovaciu hodinu) 

trieda IX. A + 

Koritková 



22. 11. 

2021 

Preventívny program 

preventívny program prevencie závislostí v spolupúráci s CPPPaP 

miesto: trieda IX. A (1. a 2. vyučovaciu hodinu) 

trieda IX. A + 

Koritková 

23. 11. 

2021 

Chronoškriatkovia 

návšteva Bratislavského bábkového divadla 

miesto: Záhradnícka 95, Bratislava 

žiaci I. stupňa + triedne 

učiteľky 

25. 11. 

2021 

Posvätenie adventných vencov 

prostredníctvom šk. rozhlasu p. farár posvätí predom pripravené 

adventné vence 

miesto: kancelária zástupkyne 

všetky triedy + triedni 

učitelia 

29. 11.  

2021 

Pracovná porada 

plán na mesiac december, rôzne 

zápisnica: Spišiaková 

miesto: zborovňa 

učitelia ZŠ 

30. 11. 

2021 

Všetkovedko 

súťaž firmy exam pre prihlásených žiakov 

miesto: trieda 

prihlásení žiaci I. 

stupňa + J. Kiššová 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

*zmena programu vyhradená 

program je uskutočňovaný podľa pandemických predpisov 


