
November 2022 
 

Dátum Akcia + náplň Zodpovední 

03. 11. 

2022 

Sviatosť zmierenia 

žiaci majú možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia 

miesto: škola 

Izakovičová + učitelia 

04. 11. 

2022 

Prvopiatková sv. omša 

čítania majú na starosti žiaci VIII. A triedy 

miesto: kostol Sedembolestnej Panny Márie 

triedni učitelia 

07. 11. 

2022 

Hodnotiaca porada 

vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok 

miesto: zborovňa 

pedagogickí 

zamestnanci ZŠ 

9. – 10. 

11. 2022 

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku 

písomné a ústne kolo olympiády 

miesto: škola 

Jurčiová, Sabová 

10. 11. 

2022 

Okresné kolo olympiády v slovenskom jazyku  

okresné kolo pre žiakov postupujúcich zo školského kola 

miesto: podľa inštrukcií  

Olahová 

10. 11. 

2022 

Komparo 

testovanie žiakov 9. ročníka zo SJL, MAT 

miesto: trieda IX. A 

Osvaldíková, Olahová + 

učitelia podľa rozpisu 

11. 11. 

2022 

Bábkové divadlo 

divadlo pre žiakov I. stupňa 

miesto: telocvičňa 

triedni učitelia               

I. stupňa 

16. 11. 

2022 

Múzeum holokaustu 

predmetová exkurzia pre žiakov 8. a 9. ročníka 

miesto: Sereď 

Šingľárová, Alexiková, 

Olahová 

18. 11. 

2022 

Riaditeľské voľno 

riaditeľské voľno z organizačných dôvodov pre žiakov ZŠ 

možnosť návštevy ŠKD v čase 7:00 – 16:00 podľa záujmu (min. 10) 

miesto: škola 

žiaci základnej školy 



21. –  23. 

11. 2022  

Príprava adventných vencov 

jednotlivé triedy si pripravia adventné vence 

miesto: triedy 

triedni učitelia 

23. 11. 

2022 

Školské kolo geografickej olympiády 

školské kolo pre žiakov II. stupňa 

miesto: škola 

Šingľárová 

24. 11. 

2022 

Posvätenie adventných vencov 

pán farár nám posvätí adventné vence 

miesto: kancelária pani zástupkyne 

vdp. Kováčik + triedni 

učitelia 

25. a 28. 

11. 2022 

Kittsee 

exkurzia čokoládovne pre žiakov I. stupňa podľa záujmu 

miesto: Kittsee 

J. Kiššová + triedni 

učitelia I. stupňa 

28. 11. 

2022 

Pracovná porada 

plán na mesiac december 

miesto: zborovňa 

pedagogickí 

zamestnanci 

29. 11. 

2022 

Kariérové poradenstvo 

poradenstvo pre žiakov deviateho ročníka 

miesto: škola 

Šingľárová + CPPPaP 

30. 11. 

2022 

Všetkovedko 

korešpondenčná súťaž pre prihlásených žiakov 

miesto: škola 

J. Kiššová 

30. 11. 

2022 

Zasadnutie predsedov tried s vedením školy 

pravidelné zasadnutie predsedov tried po 3 vyuč. hodine 

miesto: knižnica 

Bubeníková, 

Osvaldíková 

 

 

 
 

 


