Základná škola s materskou školou Štefana Ţáryho Poniky

Akčný plán základnej školy školský rok 2016/2017
-

otvorený dokument, ktorý sa v priebehu školského roka môţe dopĺňať, prípadne meniť. Presný dátum a čas jednotlivých aktivít býva
stanovený mesiac vopred v rámci pravidelných pracovných porád.

Exkurzia -Výlet, Kurzy
Koncerty, Divadlo
OŢAZ

Súťaže, olympiády, testovania

10/2016

Vstupné testy- slovenský jazyk, Svetový deň mlieka v školách (24.9.) - súťaţ o najlepší
matematika
mliečny koktail.
Šarkaniáda
Deň otvorených dverí - Horehronské hry
Jeseň pani bohatá – Tekvičkovia- Jesenné dary záhrad
Zdravá výţiva-blokový deň Chalúpkovo Brezno
a polí...Výstava plodov jesene - Šálková, Poniky
Výchovný koncert-finančná Olympiáda zo SJL pre ţiakov 8. Deň zvierat- kontaktná ZOO- Domáci miláčikovia
gramotnosť
a 9. ročníka, školské kolo
Týţdeň kniţníc – najkrajšia záloţka
Slovenskí humoristi,
Noc s knihou, 6. ročník
návšteva Kremnice, Uličky
nosov, Múzeum gýča, 6. 8.
a 9. ročník,

11/2016

Banská Štiavnica,
mineralogické múzeum,
Nový zámok,
Terra Permonia - Banská
Štiavnica8.-9.ročník

Jesenné aranţovanie – súťaţ
Testovanie ţiakov 5.ročníka
Zber papiera
Olympiáda zo SJL pre ţiakov 8.
a 9. ročníka, okresné kolo v BB

Mesiac

09/2016

Akcie

Červené pero – týţdeň boja proti drogám
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Mesiac

Exkurzia -Výlet, Kurzy
Koncerty, Divadlo
Divadelné predstavenie

02/2017

03/2017

04/2017

Akcie

Školské kolo olympiády z ANJ
NEJ – Európska značka pre
jazyky
Matematická súťaţ
Všedkovedko
Matematická súťaţ Expert
Stolnotenisový turnaj
Triedne kolá v prednese poézie
a prózy -Hviezdoslavov Kubín

Mikuláš v obci
Jedličková slávnosť
Vianočný koncert, vianočné trhy v obci
Programy, rozhlasové pásma
NEJ-vianočné zvyky v cudzine

Tihániovskom
kaštieli
Banská Bystrica - tvorivé
dielne
Lyţiarsky výcvik
Dejiny Uhorska, Slávne
knieţatá - divadelné
predstavenie

Deń materinského jazyka –
testovanie
čitateľskej
gramotnosti
Čitárik - číta celá rodina
Týţdeň hlasného čítania Čítanie
z vybranej knihy so ţiakmi 5.
a 6. Ročníka
Kvíz k oslobodeniu obce
O ponickú fujarku

Fašiangy, sprievod v obci, príprava programu, rozhlasovej
relácie

NEJ- Vedecká kniţnica,
jazykové okienko
Dopravné ihrisko
JOBEXPO, Nitra, exkurzia
na výstavu pracovných
a študijných príleţitostí, 8.

Testovanie - 9
Školské
kolo
olympiády

12/2016

01/2017

Súťaže, olympiády, testovania

Športom k zdraviu –
korčuĺovanie
Zbojník Rumcajs

Deň bez internetu
Deň komplimentov

Predajná výstava kníh, organizovanie, propagácia,
vyhodnotenie,
Návšteva obecnej kniţnice,
, Projekt: Čo čítame?
Oslobodenie Poník, príprava programu,

Zápis do 1. ročníka
biologickej Deń Zeme a Vody - studničky
Svetový deň spánku, deň v pyţame
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05/2017

06/2017

Exkurzia -Výlet, Kurzy
Koncerty, Divadlo
a 9. ročník
Slovenská Ľupča – šk.výlet
– vláčikom 1.roč.
Múzeum holokaustu, Sereď,
hrad Devín,
8. a 9.ročník
Mincovňa - Kremnica 5.a
6.ročník, v rámci projektu
Finančnej gramotnosti
Škola v prírode
Návšteva keramikára p.
Virága , workshop
v Slovenskej Ľupči
účasť 5.- 6. roč

Súťaže, olympiády, testovania

Akcie

Sládkovičova lipa, recitačná
súťaţ
Celoslovenské skúšobné
testovanie 8. + 6. roč.
KOMPARO 2017
Školské
kolo chemickej
olympiády

Darček – „Modrý gombík“ UNICEF
Dni školy a rodiny
Deň matiek, beseda so ţiakmi na tému: Ako vidím, cítim,
vnímam svoju mamu.
Príprava na Folklórny festival v Ponikách, výtvarná
stránka podujatia, propagácia akcie, transparenty, plagáty,
ţiacke výstupy

Atletické preteky klubov na
Projekt:
GALÉRIA
LITERÁRNYCH
POSTÁV,
OŠG v Banskej Bystrici
prezentácia projektov, výstup z literárnej výchovy ţiaci 7.
Výstupné testy- slovenský jazyk, ročníka pred spoluţiakmi II, stupňa školy
matematika
NEJ – Olympiáda , školské kolo
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