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Dátum Akcia + náplň Zodpovední 

28. 11. –   

2. 12. 

2019 

Darujme úsmev 

škatule s darčekmi pre deti v núdzi 

miesto: odovzdávať p. učiteľke triednej 

každý, kto má chuť 

zapojiť sa ☺ 

1. 12. 

2022 

Sviatosť zmierenia 

žiaci majú možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia 

miesto: škola 

Izakovičová 

2. 12. 

2022 

Prvopiatková sv. omša 

čítania majú na starosti žiaci VI. A 

následne pokračujeme 35-minútovými hodinami 

miesto: kostol Sedembolestnej Panny Márie 

triedni učitelia 

2. 12. 

2022 

Deň povolaní 

rodičia prídu predstaviť svoje povolania 

čas 9:00 – 12:00, následne žiaci odchádzajú domov alebo do ŠKD 

miesto: 1. – 4. r v telocvični; 5. – 7. r v tr. V. A; 8. - 9. r. v tr. VI. A 

Bubeníková, 

Kubovičová 

6. 12. 

2022 

Sv. Mikuláš 

od 9:30 bude postupne chodiť Mikuláš po triedach 

miesto: jednotlivé triedy 

Bubeníková, 

Kubovičová  

+ jednotliví vyučujúci 

6. 12. 

2022 

Adventná Budapešť 

návšteva Tropicaria, prehliadka centra mesta, vianočné trhy 

miesto: Budapešť 

Alexiková, Šingľárová, 

Olahová + žiaci VIII. A, 

VIII. B a IX. A 

7. 12. 

2022 

Pytagoriáda  

školské kolo matematickej súťaže 

miesto: jednotlivé triedy 

Bubeníková  

+ učitelia matematiky 

8. 12. 

2022 

Nepoškvrnené počatie Panny Márie 

čítania majú na starosti žiaci VII. A 

tento prikázaný sviatok oslávime spoločnou sv. omšou 

miesto: kostol Sedembolestnej Panny Márie 

triedni učitelia 



8. 12. 

2022 

Adventná duchovná obnova pre žiakov 

o 9:00 začíname všetci v telocvični 

následne pokračujeme v triedach prípravou na vianočný jarmok 

po 4 hodine žiaci odchádzajú domov alebo do ŠKD 

miesto: škola 

Bubeníková + p. farár 

Sitár + triedni učitelia 

8. 12. 

2022 

Zima na zámku Schloss Hof 

barokový život na zámku + vianočné trhy  

miesto: Schloss Hof 

Koritková + Ilavská + 

žiaci V. A a VI. A 

9. 12. 

2022 

Vianočný jarmok 

predaj výrobkov žiakov v čase 14:30 – 17:00 

miesto: chodby ZŠ 

triedni učitelia + žiaci 

jednotlivých tried + 

predškoláci 

14. 12. 

2022 

Generálka vianočnej besiedky 

vystúpenie pre žiakov našej školy o 9:00 

miesto: telocvičňa 

všetci 

14. 12. 

2022 

Vianočná besiedka + posedenie pri punči 

začiatok o 16:30 

vystúpenie žiakov pre rodičov, starých rodičov a priateľov školy 

po predstavení pokračujeme spoločným posedením pri punči 

miesto: telocvičňa (vstup cez farský klub) 

pedagogickí 

zamestnanci 

do 16. 12. 

2022 

Matematická olympiáda 5 a 9 

domáce kolo matematickej olympiády 5. a 9. ročníka  

miesto: domáce riešenie 

Alexiková, Bubeníková  

+ žiaci 5. a 9. ročníka 

21. 12. 

2022 

Vianočné posedenie v triedach 

prvé tri hodiny podľa rozvrhu, 4. h posedenie s triednym učiteľom 

žiaci po 4. hodine odchádzajú domov alebo do ŠKD 

miesto: jednotlivé triedy 

pedagogickí 

zamestnanci 

22. 12. 

2022 

Voľno udelené riaditeľkou školy 

žiaci 1. až 5. ročníka majú možnosť návštevy ŠKD 

miesto: škola 

žiaci ZŠ 

23. 12.  

2022 –    

5. 1. 2023 

Vianočné prázdniny 

nástup 9. 1. 2023 

miesto: všade tam, kde nám bude dobre ☺ 

všetci 

 


