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SEPTEMBER 

Nový školský rok sa rozbehol 

rýchlym tempom. Slnečné 

počasie využijeme na 

vychádzky do prírody. 

Týždeň Nepočujúcich 

oslávime športovým 

a súťaživým popoludním pre 

deti. Popracujeme i na 

zútulnení školského areálu 

vysadením ovocných kríčkov 

ríbezlí. Prečítame článok 

o blahodarných účinkoch 

ríbezlí na organizmus. 
 

OKTÓBER 

Jeseň už tradične prináša 

pestrú paletu farieb a plodov. 

Necháme sa inšpirovať 

prírodou a na vychádzkach si 

nazbierame gaštany, listy, 

škrupiny z orechov, šípky či 

uschnuté kvety, z ktorých sa 

pokúsime kolektívne alebo 

jednotlivo vytvoriť jesennú 

koláž. Prečítame článok alebo 

poviedku o jeseni. 
 

NOVEMBER 

Strašidiel sa nebojíme – 

nejaké si vytvoríme, napríklad 

z tekvice. Spoločne si 

prečítame peknú slovenskú 

povesť o strašidlách na 

hradoch a zámkoch. 

Odohráme školské kolo 

v stolnom tenise. Zúčastníme 

sa i MS vo futbale a futsale 

a navštívime MS v hokejbale. 

 



DECEMBER  

Dúfame , že sneh nenechá na 

seba čakať. A ak áno, 

skrátime si ten čas čakania 

skladaním 3D puzzle , alebo 

výrobou zimných 

a vianočných pozdravov. 

Najviac sa tešíme na 

Mikulášsky 

bowling, posedenie pod 

jedličkou a tradičnú spoločnú 

Vianočnú večeru. Prečítame si 

pekný príbeh so zimnou 

tématikou. 

 

JANUÁR 

V januári sa musíme sústrediť 

na opravu svojich výsledkov 

v škole, avšak môžeme 

naďalej navštevovať plaváreň. 

Vyhlasujeme tiež súťaž 

o vytvorenie loga pre náš 

atletický klub. Tešíme sa na 

lyžiarsky kurz. Prečítame si 

článok o prísune vitamínov 

v zimných mesiacoch. 

 

FEBRUÁR 

Tešíme sa na našu osvedčenú 

Valentínsku poštu. Pokúsime 

sa vytvoriť si netradičnú 

masku na Karneval. Čakajú 

nás Zimné športové hry 

v Kremnici. Prečítame si 

spoločne dôležité pokyny 

k bezpečnému lyžovaniu. 

 



MAREC 

Mesiac Knihy zahájime 

prečítaním úryvku 

z obľúbenej knihy. Určite 

nezabudneme na Deň Matiek 

a pripravíme im pozdrav k ich 

sviatku. 

 

APRÍL 

Keďže celý rok zbierame 

vrchnáčiky z petfliaš, 

pokúsime sa vytvoriť z nich 

rôzne obrázky či iné diela. 

Prečítame si článok 

o typických slovenských 

veľkonočných zvykoch alebo 

kresťanskej tradícii. Môžeme 

ozdobiť aj vlastnú kraslicu. 

 

MÁJ 

 V tomto mesiaci nás čaká 

Celoslovenská súťaž ZUČ. 

Tešíme sa aj na vaše výtvarné 

práce a zaujímavé fotografie. 

Svoje sily a výdrž si 

otestujeme v okresnom kole 

v atletike. Spoločne si 

prečítame článok o potrebe 

pohybu pre zdravie človeka. 

Oslávime Deň nepočujúcich 

na Drotárskej. 
 



JÚN 

Finišujeme... Zúčastníme sa 

na Celoslovenských 

športových hrách. Celý rok 

sme tvorili, športovali a 

snažili sa viac čítať. Ešte sa 

však sústredíme na 

vysvedčenie, aby sme potešili 

rodičov a spokojní odchádzali 

na letné prázdniny. Voľný čas 

strávime prechádzkami 

a hrami v prírode. Tešíme sa 

i na relax pri bazéne a hry vo 

vode. Určite si prečítame 

o tom, ako sa chrániť pred 

ostrým slniečkom. 

 

 


