
PLÁN CELOINTERNÁTNYCH AKCIÍ 
 

ŠKOLSKÝ ROK 2022/23 
Názov akcie Zodpovedný Termín 

Zápis žiakov 
Rodičovské združenie 

Riaditeľ, 
vychovávatelia 

4.9 

Poznávanie mesta – tematická vychádzka vychovávatelia september 

Holokaust – tematická vychádzka vychovávatelia september 

Voľba ŽR ŠI + tablo zvolených žiakov ŽR Papsonová , 
Lesňáková 

október 

MFVF - fotovýstava Jonásová október 

Privítanie prvákov Papsonová 
Lesňáková + ŽR  

október 

Pastierska kultúra – názorná prezentácia 
s účinkovaním žiakov 

Brincko október 

Fotosúťaž – Farebná paleta babieho leta Papová október 

Jesenná nostalgia – tvorivé dielne  Frkáňová október 

Domáci balzam na pery – urob si sám Bolcárová október 

Jesenný dotyk - výzdoba Slavkovská október 

Hory zážitkov – cestovateľ a horský sprievodca 
 – prednáška s prezentáciou 

Slavkovská október 

Hanina hviezda – rozprávanie sprevádzané úryvkami 
z knihy ( židovská otázka ) 

Grigerová november 

Selfee run - Poprad Jonásová november 

Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok – 
charitatívna zbierka pre seniorov 

Slavkovská, 
Bolcárová 

november 

Biele Vianoce – tvorivé dielne Frkáňová november 

 Prvá časť 6 dielneho celoročného kvízu o Veľkú 
cenu „ Cirkevné pamiatky “ – zábavno - vedomostný 
kvíz spojený s prezentáciou pamiatok 

Papová november 

Deň zdravej výživy – prezentácia zdravých jedál  Lesňáková + ŽR november 

Vianočná výzdoba ŠI, 
Vianočná atmosféra námestia - vychádzka 

Papsonová, + 
vychovávatelia 

december 

Kulinárium – vianočná burza tradičných 
a netradičných vianočných cukroviniek 

Slavkovská december 

Vianočná výzdoba -  papierové vločky Bolcárová december 

Zasnežená vychádzka - guľovačka Jonásová december 

Maľovaná zima na skle – tvorivé dielne Frkáňová december 

Mikuláš v ŠI + Vianočná akadémia Papsonová, 
Lesňáková + ŽR 

december 

Druhá časť – „ Hrady “ – prezentačno-zábavná súťaž Papová december 

ICE MASTER – Hrebienok - vychádzka ŽR január 

Burza / výmena  šatstva Bolcárová január 

Čajová a kávová kultúra – spôsoby prípravy a pitia 
nápojov 

Slavkovská január 

Fašiangy – ľudové zvyky Brincko január 

Moja slávnostná stužková - fotosúťaž Papová január 

Novoročný miniturnaj - volejbal Bolcárová január 

Tretia časť – „ Zámky a kaštiele “ - prezentačno-
zábavná súťaž 

Papová február 

Valentínska zábavné poludnie + Valentínska pošta Lesňáková + ŽR február 

Obradové zvyky a ľudové tradície Brincko február 

Čo sa sluší a čo nie – poď sa učiť čo sa sluší... Slavkovská február 



Deň vody - prezentácia Lesňáková + ŽR marec 

Štvrtá časť – „ Povesti a legendy “ - prezentačno-
zábavná súťaž 

Papová marec 

Ži svoj sen – motivačná beseda Slavkovská marec 

Psychologické pozadie šikany - beseda Brincko marec 

Čitateľská štafeta Grigerová marec 

Stolnotenisový/biliardový turnaj Bolcárová marec 
 

Florbalový zápas Bolcárová marec 
 

Príroda sa zobúdza – jarné dekorácie Frkáňová marec 

Planéta Zem - prednáška Slavkovská apríl 

Piata časť – „ Technické pamiatky “- prezentačno-
zábavná súťaž 

Papová apríl 

Rozlúčka s maturantmi Lesňáková, 
Papsonová + ŽR 

apríl 

Ocenenie aktívnych maturantov Papsonová apríl 

Prírodná lekáreň – pestovanie a spracovanie 
liečivých bylín – názorná prezentácia 

Brincko apríl 

Mix volejbal – žiaci versus maturanti  
Bolcárová 

apríl 

Expozícia Podtatranského múzea Brincko apríl 

Kniha vs. Film – sfilmované dielo v rámci povinného 
čítania 

Grigerová máj 

Švihadlový maratón Lesňáková máj 

Kroková výzva – 10000 krokov Bolcárová máj 

Piata časť – „ Rôzne “- vyhodnotenie kvízu Papová máj 

Nie som „ Barbar „- normy a pravidlá v obliekaní Slavkovská máj 

Bilancia VVČ žiakov vo výchovnej skupine Brincko jún 

Ocenenie žiakov za aktivitu v skupinách sk. vychovávatelia jún 

MDD – športový súťaživý deň Lesňáková + ŽR jún 

Zaujímavosti regiónu, v ktorom žijem - fotokoláž Papová jún 

Fitness, trojboj, kulturistika – stretnutie s osobnou 
trenérkou 

Bolcárová jún 

Zeleň v mojom interiéry – starostlivosť o izbové 
rastliny 

Slavkovská celoročne 

Besedy podľa ponuky Podtatranskej knižnice Grigerová celoročne 

Výstavy: ZUŠ, galéria, múzeum, knižnica vychovávatelia celoročne 

Sledovanie tel. športových súťaží - aktuálne vychovávatelia celoročne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


