
    PLÁN AKTIVÍT NA ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014 

 

Termín  Popis  Názov  Zodpov. Splnené  

09/2013 Zahájenie školského roka  Šmolinka a Šašo  

v MŠ 

Bielická  

09/2013 Adaptácia detí  - adaptačný 

plán  
MŠ moja rodina 1.,5., tr.  

09/2013 Utvárať pozitívne postoje 

k zdraviu ,  
Plavecký výcvik Bielická, 

triedne 

učiteľky  

 

10/2013 Podporovať zdravý životný 

štýl pri realizovaní rôznych 

športov v prírode  

Turistická 

vychádzka  

Kocmálová  

10/2013 Prejaviť zručnosti a tvorivosť 

pri vytváraní produktov 

z prírodnín, kooperácia rodiny 

Rozšantená pani 

Jeseň 

Švecová  

10/2013 Spolupráca a podieľaní sa 

rodičov na dianí v MŠ 
Triedne 

rodičovské 

združenia 

Triedne 

učiteľky  

 

11/2013 Upevňovať spoluprácu so ZŠ 

a kamarátstva detí MŠ + ZŠ 
Púšťanie 

šarkanov 

Vážanová   

11/2013 Podporovať tvorivosť 

a kreativitu detí 
Burza výtvarných 

prác 

Čierna  

12/2013 Vytvárať emocionálne bohaté 

zážitky na prežívanie detí  
Mikuláš Bielická  

12/2013 Zdieľať spoločné chvíle pri 

realizácii a organizácii 

spoločného podujatia  

Bábkové divadlo Bielická  

12/2013 Oživiť tradičné zvyky 

vianočných sviatkov, vytrhnúť 

rodičov z vianočného zhonu 

a poskytnúť im priestor na 

spoločné zdieľanie emocií. 

Vianočné 

zdobenie 

Triedne 

učiteľky 

 

01/2014 Získavanie poznatkov 

o športoch a vytváranie záujmu 

o vlastné zdravie  

Zimné športy- 

zimná Olympiáda  

Píšová  

01/2014 Oboznamovať sa so školským 

prostredím – návšteva  v ZŠ  
Cesta do školy Ištóková  

02/2014 Prehlbovanie 

environmentálneho cítenia  
Kŕmenie zvierat 

+ vtáčikov v lese 

Ištóková  

02/2014 Prehĺbiť spoluprácu rodiny 

a MŠ , uvoľnenie a spontánna 

zábava 

Karneval- zlet 

čarodejníc 

Huličiaková  

03/2014 Prekonávanie prírodných 

prekážok s využitím globálnej 

motoriky – návšteva chovateľa 

exotického vtáctva p. 

Michaličku 

Hľadanie  

rozprávkových 

vtáčikov 

Talianová  

 

 



 

 

Termín  Popis  Názov  Zodpov. Splnené  

03/2014 Oboznamovanie sa so zvykmi 

a tradíciami Veľkej noci 
Kotúľanie 

veľkonočného 

vajíčka  

Huličiaková  

04/2014 Podporovať spontánne 

získavanie poznatkov 

o požiarnej prevencii 

Návšteva 

požiarnej 

zbrojnice 

Čierna  

04/2014 Otvorenie školy verejnosti , 

posilnenie osobnostných 

spôsobilostí každého dieťaťa  

Otvorená hodina 

angličtiny pre 

rodičov  

Píšová  

05/2014 Uplatňovanie návykov 

a spoločenských pravidiel, 

oživenie tradícii a zvykov , 

podpora emocionálneho 

prežívania  

Stavanie 1.mája – 

spolupráca 

s folklórnym 

súborom Košovan  

Talianová   

05/2014 Prehĺbiť poznatky o dopravnej 

výchove  
Dopraváčik  Kocmálová  

05/2014 Akadémia  pre rodičov 

v spolupráci so ZŠ – 

posilnenie spoločných 

zážitkov  dieťa a rodič 

Deň matiek - 

rodiny 

Kováčová 

Triedne  

Učiteľky , 

1.tr,2tr.,5.tr. 

 

06/2014 Zapojenie sa do aktivít , 

kooperácia rodiča a dieťaťa 

pri spoločnej  činnosti  

Rozprávkovo  Vážanová  

06/2014 Prehlbovať environmentálne 

cítenie a vzťah ku zvieratám - 

výlet 

Návšteva ZOO, 

Jazdecký klub – 

Mitany  

Švecová  

06/2014 Posilniť emocionálne hlboký 

zážitok pri rozlúčke  dieťaťa 

s materskou školou , posilniť 

základy sebauvedomovania. 

Rozlúčka 

predškolákov  

Triedne uč. 

3.+4.tr. 

 

 

 

 
 


