
Plán celoklubových podujatí na školský rok 2019/2020 

September : 

Plánované akcie: 

Estetická úprava klubovne ŠKD a oddelení 
 

Zápis žiakov do ŠKD 
 

Režim, vnútorný poriadok ŠKD, plán práce ŠKD a MZ 

Poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia  
 

Pravidlá a zásady slušného správania a vzájomnej tolerancie 

Orientácia v priestoroch ZŠ a v okolí a hygienické návyky , predaj- finančná 
gramotnosť 

Tvorivá jesenná dielňa - príprava výrobkov na jesenné trhy nášho mesta   

EURÓPSKY   TÝŽDEŇ   ŠPORTU # BeActive    
Multifunkčné ihrisko (telocvičňa)                                                               

Pondelok - Cheerleaders 

Utorok – Športová gymnastika 

Streda - Atletika 

Štvrtok – Futbal, bedminton 

Piatok – Skákanie cez švihadlo, skákaciu gumu 

Rozprávkové čítanie v záhrade,Mestská knižnica Sabinov 

 

Október: 

Plánované akcie: 

Kytica kvetov pre starších – Mesiac úcty k starším, návšteva CSC Sabinov , 
príprava programu a darčekov 

Jeseň pani bohatá – ovocný deň v ŠKD, zdravý životný štýl, finančná gramotnosť 

Svieti červená – bezpečne cez cestu , školské dopravné ihrisko 

Popoludňajšie čítanie v tráve –návšteva školskej knižnice, čitateľská gramotnosť 

 

November: 

Plánované akcie: 

Čitateľský maratón – návšteva Mestskej knižnice 

Všetci sme si rovní – detské práva 

Stop šikanovaniu, kyberšikanovaniu 

Fúkaj vetrík – púšťanie šarkanov 

Popoludňajšie čítanie v tráve –návšteva školskej knižnice, čitateľská gramotnosť 

Staráme sa o zvieratká a vtáčiky v zime, EV 

Monopoly – finančná gramotnosť 

 



December: 

Plánované akcie: 

Anjeli v mojich vlasoch – príprava vianočných darčekov pre blízkych 
a zamestnancov školy 

Už sú tu Vianoce – návšteva KC na Korze, Burza vianočných výrobkov – finančná 
gramotnosť  

Píšeme list Ježiškovi 

Rozprávkové Vianoce – posedenie pri vianočných perníčkoch a čaji 

Popoludňajšie čítanie v tráve –návšteva školskej knižnice, čitateľská gramotnosť 

Staráme sa o zvieratká a vtáčiky v zime, EV 

 

Január: 

Plánované akcie: 

Na ľudovú nôtu... súťaž v speve 

Ľadové kráľovstvo – hry na snehu 

Snehová vločka - maľovanie 

Popoludňajšie čítanie v tráve –návšteva školskej knižnice, čitateľská gramotnosť 

Staráme sa o zvieratká a vtáčiky v zime, EV 

  

Február: 

Plánované akcie: 

Ako podám prvú pomoc  

Za tajomstvami vesmíru – výtvarná súťaž 

Nenič svoje múdre telo – stop drogám 

Popoludňajšie čítanie v tráve –návšteva školskej knižnice, čitateľská gramotnosť 

Staráme sa o zvieratká a vtáčiky v zime, EV 

   

Marec: 

Plánované akcie: 

Súťaživé hry v prírode, telocvični 

Marec mesiac knihy – návšteva Mestskej knižnice, pasovanie prvákov za 
čitateľov 

Tajomstvá vody 

Príprava darčekov pre budúcich prvákov 

Popoludňajšie čítanie v tráve –návšteva školskej knižnice, čitateľská gramotnosť 

 

 

 



Apríl: 

Plánované akcie: 

Týždeň environmentálnych aktivít ku Dňu Zeme: 

Pondelok: Reci – veci (výrobky) 

Utorok: Upratovanie okolia školy 

Streda: Deň Zeme - kvíz 

Štvrtok: Eko hry v prírode 

Piatok: Turistika – čistíme les 

Popoludňajšie čítanie v tráve –návšteva školskej knižnice, čitateľská gramotnosť 

  

 Máj: 

Plánované akcie: 

Moja mama – darček pre mamičku 

Potulky lesom - turistika 

Slovensko moja vlasť 

Popoludňajšie čítanie v tráve –návšteva školskej knižnice, čitateľská gramotnosť 

História platidiel, mincí - finančná gramotnosť 

 

Jún: 

Plánované akcie: 

Športujeme každý deň 

Divadlo 100.výročie 

MDD – Športový jarmok                           

Popoludňajšie čítanie v tráve –návšteva školskej knižnice, čitateľská gramotnosť 

Príprava prázdninovej činnosti ŠKD – Včielka                                      

Zhodnotenie činnosti 

 

Hromadné akcie :  

 Spolupráca s Kultúrnym centrom na Korze, s Mestskou knižnicou 

 Rozprávkový piatok (sledovanie rozprávky) alebo Tvorivé dielne – podľa 

individuálneho záujmu žiakov 

 Návšteva výstav v KC na Korze alebo v MsKS 

 Spolupráca s environmentálnym koordinátorom školy a školskou knižnicou  


