
 

Vyhodnotenie plánu práce ŠKD za školský rok 2012/2013 

 

1.Hospitačná činnosť: 20 

Hospitácie sa zamerali na sledovanie vedomostí a zručností detí, na 

vytváranie kolektívných vzťahov na osvojenie si nových 

a zaujímavých metód a foriem práce. 

 

2.Aktivity v oblasti enviromentálnej výchovy: 

 Kvízy: 

- O liečivých rastlinách-Levická,2.roč. 

- Ochrana prírody – Bohátová 3-4-roč. 

- Poznaj svoje mesto – Kollárová 1.roč 

 

 

Zdravie:  

- Zdravé a nezdravé potraviny Ďurčeková -1.roč.,Bohatová 4.roč.  

- Ochutnávka ovocia,zeleniny Štancelová 1.roč, Solčanska -2.roč. 

-  Praktická ukážka o poskytnutí  prvej pomoci so študentmi SZŠv 

Nitre- Levická 1.2.roč. 

- Ochrana zdravia Mikulová, Kollárova 1.roč. 

- Deň narcisov –Levická 

Ďalšie enviromentálne činnosti: 

-Deň Zeme , Deň vody – projekt – Dubajová 4.roč. 

Ochrana zvierat, vtákov – Ďuríková ,všet. vych. 



- Deň Zeme výtv.súťaž – Mikulová 1.roč. 

-Rozhovory o ochrane a tvorbe životneho prostredia – všet.vych. 

 

3. Aktivity v oblasti protidrogovej prevencie 

Stop drogám- výtv.súťaž- Dubajová, vš.vych 

 

4.Aktivity v oblasti telesnej, dopravnej a pohybovej výchovy: 

 

- Týždeň mobility- kresba na asfalt Solčanská, 2.roč. 

-                            - dopravná súťaž – Kollárová, 1.roč. 

-  výroba dopravných značiek Ďurčeková, 1.roč. 

-   Futbal, vybíjaná ,  Bohatová, vš.vych. 

-   Challenge day- vš.vych 

-   Hod  loptičkou do terča – Kollárová 1.roč. 

-   Snehová sochárska dielňa- Štancelová, 1.-4.roč. 

-   Loptové hry – súťaž družstiev , Mikulová ,1.roč 

-  Súťaž v kolobežkovaní – Levická 2.roč.. 

 

                  

                  

                 Besedy:  

-Beseda s príslušníkom polície p. Kováčom: Ďurčeková,    

vychov. 1-3 odd.. 

-Popoludnie s požiarníkmi- prakt.ukážka na školskom dvore-  

-Kollárová ,1.roč. 



-Beseda s policajtkou – MP s p.Johaníkovou- Solčanská, 

2.roč. 

-Beseda so stomatologom-  Levická 

 

 

5. Kultúrno- spoločenské aktivity: 

     - Návšteva div. preds. Prešovského divadla:    všetky vych. 

     - Hallovenská párty – Ambrušová,  2.3.roč.  

     - Vianočná besiedka- vš. Vych. 

     -Trieda baví triedu  - Štancelová  vš.vych. 

         -  Návšteva školskej knižnice 

- Akademia ku Dňu matiek-Ďurčeková, vš.vych   

- Výroba darčekov pre Domov dôchodcov – Ambrušová 

- Stavanie mája – Ďuríková, 2.roč. 

- Vernisáž výtv.prác detí ŠKD na šk. dvore- Ambrušová 

 

6. Zviditeľnenie školy: 

 

         - Spolupráca s UKF v Nitre: Účasť študentov na pedag. praxi: všetky   

       vychovávateľky  

- Zabezpečenie priebežných inf.o činnosti ŠKD na internete: 

Solčanská 

-Vystúpenie vo Vianočnom mestečku- Ambrušová, Ďuríková 

-Valentínska reťaz lásky – Kollárová, vš.vych. 



- Vystúpenie  pre hostí z Kene- Ďurčeková, Ambrušová, Kollárová, 

Solčanská, Ďuríková, Dubajová. 

- Akademia ku Dňu matiek- Ďurčeková vš.vych. 

 Zabezpečenie výzdoby – Ďuríková, Štancelová. 

- Vystúpenie pre dôchodcov – Ďuríková, Levická, Ambrušová, 

Dubajová. 

 

 

 

      7. Organizovanie súťaží v rámci školy:  

 

       Výtvarné súťaže:  

-Vyrezávanie tekvíc: Ďuríková ,2.roč.  

-Kreslenie na asfalt: Moja mama: Ďurčeková, všetky vych. 

- Stop drogám – Dubajová, vš.vych. 

-Zima v prírode – Ambrušová-3.roč. 

- Úcta k starším – Štancelová -1.roč. 

- Vianočný pozdrav –Mikulová -1.roč. 

-Veľkonočné vajíčko- Mikulová – 1.roč. 

- Moja oblúbená kniha – Mikulová- 1.roč. 

 

     Spevácke súťaže: 

-Ľudové piesne-Dubajová, 4.roč. 

-Superstar : Bohatová -4.roč. 

     Ďalšie súťaže: 



- Živé človeče nechnevaj sa- Ďurčeková 1,3. Odd. 

- Morzeovka  Ďurčeková 3.4.roč. 

. 

Ďalšie akcie uskutočnené v škole: 

           - Otvorená hodina 2.odd.: Štancelová 

           - Pravidelná krúžková činnosť: všetky vychovávateľky 

            

 

 

Príprava na vyučovanie: 

 

                  -Vypracovani domácich úloh, precvičovanie, opakovanie učiva 

formou DH  ,                   kvízov, individuálna starostlivosť 

o slaboprospievajúce deti- vš.vych. 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala : Ďurčeková  

 

 


