
PLÁN CELOINTERNÁTNYCH AKCIÍ 
 

ŠKOLSKÝ ROK 2021/22 
Názov akcie Zodpovedný Termín 

Zápis žiakov Riaditeľ, 
vychovávatelia 

1.9 

Poznávanie mesta – tematická vychádzka vychovávatelia september 

Holokaust – tematická vychádzka vychovávatelia september 

Jesenné zátišie – hra s farbami Frkáňová október 

Voľba ŽR ŠI + tablo zvolených žiakov ŽR Papsonová , 
Lesňáková 

október 

MFVF - fotovýstava Jonásová október 

Privítanie prvákov ( privítacie balíčky ) Papsonová 
Lesňáková + ŽR  

október 

Interdisciplinárne vedy - prednáška Brincko október 

Fotosúťaž – Moje cestovateľské zážitky v čase 
prázdnin 

Papová október 

Farby jesene v októbrovom zátiší  Frkáňová október 

Bez masky ani krok – maľovanie na tvár Bolcárová október 

Jesenný dotyk - výzdoba Slavkovská október 

História baníctva na východnom Slovensku 
 – prednáška s prezentáciou 

Slavkovská október 

Spirituálna kultúra Brincko november 

Kostol sv. Egídia + kostolná veža Jonásová november 

Ukáž čo vieš! A nauč aj nás... Slavkovská november 

100. výročie – narodenie Alexandra Dubčeka – 
panelová diskusia 

Frkáňová november 

Čo vieš o gastronómii a zdravej výžive – zábavno - 
vedomostný – prezentačný kvíz 

Papová november 

Decoupage na vianočných ozdobách s 3D efektom Frkáňová december 

Vianočná výzdoba ŠI, 
Vianočná atmosféra námestia - vychádzka 

Papsonová, + 
vychovávatelia 

december 

Tradície našich predkov – názorná prezentácia Brincko december 

Najkrajšie Vianoce na poschodí - súťaž Bolcárová, 
Lesňáková 

december 

Príprava a ochutnávka vianočných pochúťok Slavkovská december 

Maľovaná zima na skle – tvorivé dielne Frkáňová december 

Mikuláš v ŠI Papsonová, 
Lesňáková + ŽR 

6.12 

Príslovia, asociácie, test pozorovacích schopností – 
prezentačno-zábavná súťaž 

Papová december 

ICE MASTER – Hrebienok - vychádzka Jonásová január 

Burza šatstva Bolcárová január 

Poprad a okolie – mesto, v ktorom študujem – 
panelová diskusia 

Frkáňová január 

Metodológia záverečných prác žiakov Brincko január 

Strom šťastia – srdiečka pre potešenie Frkáňová február 

Dejiny a ich chronológia – Kto som?, Slovenské 
mestá, imaginárna mapa - doplňovačky 

Papová apríl 

Valentínska pošta  február 

Tradície, zvyky a význam fašiangov - prezentácia Brincko február 

Čo sme našli doma v truhlici Slavkovská február 

Svetový deň vody - prezentácia Lesňáková + ŽR marec 



Prezentačná prednáška – pozvaný hosť Papová marec 

Oprášená poézia Slavkovská marec 

Čitateľská štafeta  Bolcárová marec 
 

Poprad - SELFIERUN Jonásová marec 
 

Príroda sa zobúdza – jarné dekorácie Frkáňová marec 

Planéta Zem - prednáška Slavkovská apríl 

Vieš zachrániť ľudský život? – názorná prezentácia 
so súťažnými otázkami 

Papová apríl 

Rozlúčka s maturantmi sk. vychovávatelia apríl 

Ocenenie aktívnych maturantov Papsonová apríl 

Ako sa oslavuje veľká noc u nás a vo svete – 
názorná prezentácia 

Brincko apríl 

Mix volejbal – žiaci+vychovávatelia Jonásová apríl 

Folklórne slávnosti a festivaly - význam Brincko máj 

Koláž – kvety a motýle Frkáňová máj 

Bilancia poznatkov a vedomosti žiakov Brincko jún 

Historické miesta mesta Slavkovská jún 

Ocenenie žiakov za aktivitu v skupinách sk. vychovávatelia jún 

Besedy podľa ponuky Podtatranskej knižnice Bolcárová celoročne 

Výstavy: ZUŠ, galéria, múzeum, knižnica vychovávatelia celoročne 

Sledovanie tel. športových súťaží - aktuálne vychovávatelia celoročne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


