
Marec 2023 

 

Dátum Akcia + náplň Zodpovední 

od 28. 2. 

2023 

Pôstna zbierka Tehlička 

zbierka na výstavbu školy v Angole 

miesto: jednotlivé triedy 

triedni učitelia 

2. 3. 2023 

Sviatosť zmierenia 

žiaci budú mať možnosť pristúpiť k sv. spovedi 

miesto:  škola 

každý, kto má záujem 

3. 3. 2023 

Prvopiatková sv. omša 8:10 

po sv. omši pokračujeme 35-minútovými hodinami 

miesto: Kostol Sedembolestnej Panny Márie 

všetci 

7. 3. 2023 

Zobúdzanky 

divadlo pre žiakov I. stupňa o 9:00 a 10:00 

miesto: telocvičňa 

J. Kiššová + I. stupeň 

8. 3. 2023 

Program prevencie kriminality a svet online-hier 

aktivity pre žiakov 5. – 9. ročníka s koordinátorom z odboru 

prevencie kriminality ministra vnútra SR počas 3. a 4. hodiny 

miesto: škola  

(V. A + VI. A – 3. h., VII. A + IX. A – 3. h.; VIII. A + VIII. B – 4. h.) 

Bubeníková, 

Schlesinger, vyučujúci 

tried 

15. 3. 

2023 

Deň otvorených dverí pre materské školy 

podľa osobitného harmonogramu 

miesto: triedy I. stupňa + telocvičňa + dvor 

Bubeníková + učitelia I. 

stupňa  

do 20. 3. 

2023 

Prihlášky na stredné školy 

žiaci si podávajú prihlášky na stredné školy, 8-ročné a biling. gym. 

miesto: EduPage 

Šingľárová, Bubeníková 

+ žiaci 

20. 3. 

2023 

Pytagoriáda – okresné kolo 3. – 5. ročník 

okresné kolo matematickej súťaže pre postupujúcich žiakov 

miesto:  

Bubeníková, 

Osvaldíková 

21. 3. 

2023 

Pytagoriáda – okresné kolo 6. – 8. ročník 

okresné kolo matematickej súťaže pre postupujúcich žiakov 

miesto:  

Bubeníková, Alexiková 



20. – 21. 

3. 2023 

Príprava na Testovanie 9 

žiaci IX. A budú mať SJL a MAT podľa harmonogramu, 5. hodín  

miesto: trieda IX. A 

Olahová, Alexiková 

22. 3. 

2023 

Testovanie 9 

testovanie žiakov 9. ročníka zo SJL a MAT 

podľa osobitného harmonogramu 

miesto: škola 

Bubeníková, 

Osvaldíková, Olahová 

22. 3. 

2023 

Voľno udelené riaditeľkou školy pre žiakov 6. – 8. ročníka 

voľno udelené z organizačných dôvodov 

miesto: .... 

Bubeníková 

23. 3. 

2023 

Modlitba krížovej cesty 

spoločná modlitba krížovej cesty pre zamestnancov školy 

miesto: okolie kostola 

p. farár + zamestnanci 

školy 

23. 3. 

2023 

... 

exkurzia pre žiakov 9. ročníka 

miesto: .... 

Olahová 

27. 3. 

2023 

Klokan 

korešpondenčná matematická súťaž pre prihlásených žiakov 

miesto: škola 

J. Kiššová 

27. 3. 

2023 

Pracovná porada o 14:00 

plán na mesiac apríl 

miesto: zborovňa 

všetci pedagogickí 

zamestnanci 

30. 3. 

2023 

Zasadnutie predsedov tried s vedením školy 

pravidelné zasadnutie predsedov tried po 3 vyuč. hodine 

miesto: knižnica 

Bubeníková, 

Osvaldíková 

31. 3. 

2023 

Pôstna duchovná obnova pre žiakov 

9:00 pre žiakov I. stupňa 

10:15 pre žiakov II. stupňa 

11:30 sv. omša 

ostatné hodiny podľa rozvrhu; po sv. omši domov alebo do ŠKD 

miesto: telocvičňa + kostol Sedembolestnej Panny Márie 

Bubeníková, don. 

Luscoň + všetci 

vyučujúci  

31. 3. 

2023 

Geografická olympiáda – okresné kolo 

okresné kolo pre postupujúcich žiakov 

miesto: 

Šingľárová 

 


