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September: PRILOŽ RUKU K DIELU 

Rozvíjať spoluprácu pri ochrane životného 

prostredia formou brigády. Získavať zručnosti 

a schopnosti chápať, analyzovať a hodnotiť 

vzťah medzi človekom a životným prostredím. 

 

Október: SPARTAN KIDS 

Fyzická aktivita je podstatná pri kontrole váhy 

detí, budovaní svalov, spálení tukov a vyvíjaní 

silných kostí, svalov a kĺbov a tým si deti 

osvojujú zdravé návyky zábavnou formou. 

 

November: STRAŠIDEĽNÁ DISKOTÉKA 

Strašidlá, duchovia a tekvice sú 

neodmysliteľnou súčasťou osláv sviatku 

Halloween, ktorý sa však hravo dá skĺbiť aj 

s diskotékou plnou súťaživých hier hudby 

a zábavy.  

 

December: VIANOCE NA ŠKOLE 

Príjemnú pred Vianočnú atmosféru najľahšie 

vytvoríme vianočnou výzdobou – a prečo si 

z toho nespraviť zábavu? Spoločne 

vyzdobovanie utužuje kolektív, formou 

estetické cítenie a je zábavnou formou prípravy 

na nadchádzajúce Vianoce.  

 

Január: MESIAC KREATIVITY 

Byť kreatívny je jednou z hlavných 

požiadaviek dnešnej doby. Či už sa to týka 

štúdia či samotného života. Našťastie kreativita 

je schopnosť ktorá sa dá trénovať a celý január 

sa o to budeme snažiť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Február: MAŠKARNÝ PLES 

Výstava masiek, tanečné hry, tombola, 

sladkosti a množstvo zábavy a smiechu. I tento 

rok nás vo februári čaká tradičný ples masiek.   

 

Marec: MOJA KNIHA 

Knihy majú veľký význam pre človeka. Dnes, 

pri internetových, či filmových spracovaniach 

kníh je dôležité vracať sa k tým pôvodným – 

papierovým. Či už formou prezentácie 

obľúbenej knihy, či výrobe tej vlastnej.  

 

Apríl: VEĽKONOČNÉ TRADÍCIE 

Udalosti veľkej noci a ich interpretácia úzko 

súvisia s oslavnými rituálmi, zvykmi 

a tradíciami, ktoré by sa mali odovzdávať 

a ďalej udržiavať. Oboznamovanie s týmto 

dedičstvom  sa stane súčasťou príprav na 

Veľkú noc.  

 

Máj: MAMIČKE Z LÁSKY 

Druhou májovou nedeľou si pripomíname 

sviatok všetkých matiek, ale i starých matiek. 

Šperk z cestoví, srdiečko z papiera, či 

akýkoľvek iný drobný dar, ktorý sa bude 

v máji vyrábať, s istotou poteší každú 

oslávenkyňu.   

 

Jún: STROM PRIANÍ 

Predsavzatia, do leta, do nového školského 

roka, či len akési pripomienky samému sebe, 

spísané a spoločne pripnuté na náš strom 

prianí, sa stanú akousi motivácia a snahou byť 

každým dňom o krôčik lepší.    

 

 

 

 

 


