Základná škola Moskovská 2, Banská Bystrica
PLÁN PRÁCE MZ 1. – 2. ROČNÍKA ZŠ
Školský rok 2018-2019
ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Metodické združenie 1.– 2.ročníka ZŠ pracuje v školskom roku 2018/2019 v tomto zložení:
ZRŠ
vedúca MZ
člen MZ a vedúca 1.roč.
člen MZ
člen MZ
člen MZ
člen MZ a vedúca 2.roč.
člen MZ

Meno a priezvisko
PaedDr. Monika Abelovská
Mgr. Lucia Teremová, PhD.
Mgr. Anna Petrovičová
Mgr. Simona Hazuchová
Mgr. Silvia Šovčíková
Mgr. Natália Trestová
Mgr. Andrea Maříková
Mgr. Dana Cabanová

vyučujúca
VLA, ANJ
2.ročník ZŠ
1.ročník ZŠ
1.ročník ZŠ
1.ročník ZŠ
1.ročník ZŠ
2.ročník ZŠ
2.ročník ZŠ

MZ 1.-2. ročníka ZŠ zabezpečí plnenie výchovno-vzdelávacích úloh v predmetoch SJL, ANJ, MAT,
PVO, HUV, VYV, TSV, ETV, NBV na 1.stupni ZŠ.
Hodnotenie žiakov z jednotlivých predmetov v školskom roku 2018/2019
-

predmety ETV a NBV - hodnotenie slovom absolvoval/a,
ostatné predmety v 1.-2.ročníku - klasifikácia známkou.

1. ANALÝZA STAVU A ÚROVNE ČINNOSTI MZ V ŠKOLSKOM ROKU 2017-2018
Metodické združenie 1.- 4. ročníka ZŠ pod vedením Mgr. Beáty Máčajovej zabezpečilo plnenie
výchovno-vzdelávacích úloh v predmetoch SJL, CIR, ANJ, MAT, IFV, PVO, PDA, VLA, HUV, VYV, PVC,
TEV, TSV, ETV, NBV.
V školskom roku 2017/2018 boli plnené úlohy vyplývajúce z Plánu práce školy, Školského
vzdelávacieho programu, Plánu práce MZ, koordinátorov ŠPZ a POP MŠ SR.
V 1.-3. ročníku ZŠ sme postupovali podľa inovovaných UO a TVVP, ktoré spĺňali požiadavky
inovovaného ŠVP a boli súčasťou inovovaného ŠkVP. Vo 4. ročníku sme postupovali podľa UO a TVVP
ktoré spĺňali požiadavky ŠVP a boli súčasťou ŠkVP. Pri hodnotení sme postupovali podľa Metodických
pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov a Systému hodnotenia žiakov. Vo všetkých ročníkoch boli
predmety ETV a NBV hodnotené slovom absolvoval/a. V ostatných predmetoch sme žiakov 1.-4.ročníka
hodnotili známkou. Využili sme prvky progresívnych a inovačných metód vo výchove a vzdelávaní.
Priebežne počas celého školského roka sme prepájali učenie sa žiakov so životom, zvyšovali sme
úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu rozširovaním a zdokonaľovaním kompetencií žiakov vo
všetkých vyučovacích predmetoch a profesijných kompetencií učiteľov. Dodržali sme povinný obsah
vzdelávania v jednotlivých predmetoch a plnili úlohy a špecifické ciele:
Intenzívne sme rozvíjali čitateľskú gramotnosť žiakov vo všetkých vzdelávacích oblastiach:
- osvojovaním a zdokonaľovaním techniky písania a čítania;
- tvorivým písaním;
- rozvíjaním procesov porozumenia čítania;
- tvorbou pojmových máp;
- prípravou a účasťou na literárnych súťažiach;
- nácvikom divadelných predstavení a triednych besiedok.
Rozvíjali sme gramotnosť žiakov v oblasti cudzích jazykov:
- rozvíjaním lingvistickej, muzikálnej, interpersonálnej
dramatizácia, tvorivá dramatika, rolové hry, CLIL).

aj

pohybovej

inteligencie

(TPR,

Rozvíjali sme finančnú gramotnosť vo vyučovacom procese:
- riešením úloh a problémov, s ktorými sa môžu v živote stretnúť - prostedníctvom motivačných
aktivít (zážitkové učenie, praktické cvičenie, inscenačné metódy, didaktické hry, brainstorming,
pracovné listy, prezentácie, kooperatívne učenie, projektové učenie);
- využívaním prvkov Hejného metódy vo výučbe matematiky.
Podporovali sme rozvoj regionálnej výchovy:
- prípravou a zapojením žiakov do školskej akcie Fašiangový sprievod a hádzanie Moreny do
potoka;
- realizáciou tvorivých dielní zameraných na výrobu rôznych predmetov a ich predávanie na
vianočnej tržnici.
Podporovali sme vzdelávanie pedagógov vo všetkých oblastiach, zvyšovali sme úroveň profesijných
a osobných kompetencií učiteľov:
- účasťou na akreditovaných vzdelávaniach;
- vzájomnou výmenou poznatkov a skúseností z využívania prvkov progresívnych a inovačných
metód vo výchove a vzdelávaní;
- absolvovaním školení výučba matematiky Hejného metódou;
- individuálnym štúdiom odbornej literatúry, sledovaním aktualít a noviniek na portáloch pre
pedagógov a ich následným využívaním v školskej praxi.
2. HLAVNE CIELE A ÚLOHY MZ 1.- 2. ROČNÍKA ZŠ
 Plniť úlohy z Plánu práce školy, z Plánu práce MZ, koordinátorov školy, POP MŠ SR a ŠkVP.
 Pri hodnotení postupovať podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov a
Systému hodnotenia žiakov ako dokumentu školy.
 Využívať prvky progresívnych a inovačných metód vo výchove a vzdelávaní.
 Vytvárať pozitívnu atmosféru a celkovú klímu školy.
 Prepájať učenie so životom rozvíjaním kľúčových kompetencií žiaka potrebných pre život.
 Zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu rozširovaním profesijných kompetencií
učiteľov.
 Nadviazať spoluprácu s predškolskými zariadeniami.
 Aktívne spolupracovať so školskou psychologičkou pri riešení pedagogicko- psychologických
problémov.
Špecifické ciele
I. Realizácia ŠkVP ISCED 1
Úlohy:
1. Výchovu a vzdelávanie žiakov v 1.- 2. ročníku uskutočňovať podľa inovovaného ŠVP a ŠkVP
– dodržiavať povinný obsah vzdelávania, prípadné zmeny zaznamenávať do TVVP
T: priebežne
Z: všetci členovia MZ
2. Prehodnotiť a podľa potreby upraviť písomné práce v jednotlivých predmetoch
T: priebežne
Z: vedúci ročníkov a učitelia 1.- 2.ročníka
II. Rozvoj bazálnej a funkčnej gramotnosti žiakov
Úlohy:
1. Osvojiť si a zdokonaľovať techniku písania (správne tvary písmen, čitateľnosť, úhľadnosť,
primerané tempo):
- rozvíjať správne pisateľské návyky (správne sedenie, správne držanie pera, správny sklon
písanky, vzdialenosť očí od písanky);
- pred písaním uskutočňovať rôzne prípravné cvičenia zamerané na uvoľnenie a precvičenie
rúk, prstov a zvýšenie koncentrácie;
- venovať zvýšenú pozornosť spätnej sebakontrole žiakov pri písaní;
- uskutočniť rôzne typy nácvičných diktátov (po zrakovej a sluchovej príprave, autodiktát,
komentovaný, tvorivý, výberový, obrázkový, prípravný);
- robiť výstavky najkrajších pisateľských prác.
T: priebežne
Z: všetci členovia MZ

2. Zavádzať vo vyučovaní tvorivé písanie žiakov integráciou predmetov:
- tvoriť príbehy a básne, písať zážitky a príspevky do školského časopisu Tvorivček
T: priebežne
Z: všetci členovia MZ
3. Osvojiť si správnu techniku čítania, posilňovať čitateľskú gramotnosť:
- viesť žiakov k správnej artikulácii, prirodzenej intonácii a plynulému čítaniu s porozumením;
- tvoriť a využívať zásobník úloh a otázok k jednotlivým textom;
- rozvoj čítania s porozumením využívať aj na ostatných vyučovacích predmetoch;
- v 1.-2.ročníku rozvíjať prvú a druhú úroveň porozumenia,
 schopnosť identifikovať informácie explicitne (doslovne) formulované v texte
 schopnosť dedukovať z textu informácie uvedené implicitne (nie doslovne)
v 2. ročníku založiť čitateľský denník;
využívať didaktické a metodické materiály na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti zverejnené
na www.nucem.sk
prostredníctvom vytvorených pracovných listov rozvíjať jednotlivé úrovne porozumenia textu
4. Realizovať vzdelávacie aktivity v školskej knižnici
- vypracovať plán využívania priestorov školskej knižnice a knižničného fondu v rámci
vyučovacích hodín v 1.- 2.ročníku ZŠ
T: september 2018
Z: vedúca MZ, ročníkové vedúce
- zaznamenávať uskutočnené aktivity v školskej knižnici
T: priebežne
Z: ročníkové vedúce, tr.uč. 1.-2. roč.
5. Navštíviť verejnú knižnicu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici
- vypracovať prihlášku na kultúrno - výchovné podujatia podľa ponuky
T: september 2018
Z: vedúca MZ, ročníkové vedúce
- zaznamenávať uskutočnené aktivity v knižnici
T: priebežne
Z: ročníkové vedúce, uč. 1.-2. roč.
6. Zapojiť žiakov do čitateľskej súťaže Čitateľský oriešok
T: september 2018 – január 2019

Z: Mgr. Cabanová, tr.uč. 2. roč.

7. Zapojiť žiakov do súťaže prednesu slovenských povestí Šaliansky Maťko
T: január – máj 2019
Z: Mgr. Cabanová, tr.uč. 2.roč.
8. Zapojiť žiakov do literárnej súťaže čítanie u Tajovských
T: január – máj 2019

Z: Mgr. Petrovičová, tr.uč. 2.roč.

9. Zrealizovať triedne a školské kolo v prednese poézie a prózy
T: marec-máj 2019
Z: Mgr. Petrovičová, tr.uč. 2.roč.
Rozvoj environmentálnej výchovy
Úlohy:
1. Viesť žiakov k separácii odpadu v škole
- Založiť alebo ďalej využívať v triedach kútik Separáčik a dôsledne viesť žiakov k separácii
odpadu a starostlivosti o kútik separácie.
T: priebežne
Z: všetci členovia MZ
2. Využívať náučný chodník na jeseň, v zime a na jar:
- uskutočniť ročníkové aktivity na náučnom chodníku počas roka;
- vypracovať fotodokumentáciu a podklady na www stránku školy.
T: jeseň 2018, zima 2019, jar 2019
Z: ročníkové vedúce, všetci členovia MZ
3. Exkurzia do SSM v Tihányiovskom kaštieli - téma fauna a flóra okolia BB
T: máj 2019
Z: Mgr. Teremová, PhD.

III. Rozvoj finančnej gramotnosti
1. Preštudovať aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti :
- v 1. ročníku implementovať aktualizovaný štandard prostrednícvom motivačných úloh
v učebniciach a pracovných zošitoch, vytvorených pracovných listoch;
- v 2.ročníku aplikovať Národný štandard finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom
procese podľa Dodatku č.1 – Implementácia NŠFG do ŠkVP
- využívať rôzne metódy a formy práce (zážitkové učenie, praktické cvičenia, didaktické hry,
brainstorming, pracovné listy, prezentácie, kooperatívne učenie, projektové učenie,
motivačné úlohy v učebniciach a pracovných zošitoch)
- zapojiť sa do matematických súťaží Maksík (žiaci 2.ročníka) a Matematický klokan (žiaci 1.a
2. ročníka)
T: september - máj
Z: všetci členovia MZ
IV. Zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľov
Úlohy:
1. Absolvovať inovačné vzdelávanie na tému „Pojmové mapy“
T: október – február 2019

Z: prihlásení členovia MZ

2. Ukončiť vzdelávanie „Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického
zamestnanca“
T: november 2018
Z: prihlásení členovia MZ
3. Uskutočniť interné vzdelávanie na tému „Metódy pedagogickej diagnostiky“
T: február – máj 2019
Z: vedúca MZ
4. Absolvovať školenie výučby matematiky Hejného metódou
T: jún-júl 2019

Z: prihlásení členovia MZ

5. Uskutočniť „ Burzu dobrých nápadov“
- vzájomná výmena poznatkov a skúseností z využívania prvkov progresívnych a inovačných
metód vo výchove a vzdelávaní
T: priebežne
Z: všetci členovia MZ
6. Využívať informačno-komunikačné technológie:
- na vyučovacích hodinách využívať notebook, dataprojektor, vizualizér, e-beam systém,
výukové programy, Virtuálnu knižnicu, Datakabinet, Naucteviac, Digiškola, Planéta
vedomostí, Moja prvá škola – Kozmix, a iné);
- vyvodenie, precvičenie a upevnenie učiva prostredníctvom PowerPoint prezentácií, video
ukážok, interaktívnych cvičení, výukových programov
- vytvárať nové didaktické testy na precvičovanie učiva SJL, MAT a PVO v programe ALF.
T: priebežne
Z: všetci členovia MZ
7. Využívať možnosti virtuálnej knižnice v práci učiteľa a práci žiaka
- umožniť žiakom registráciu na bezplatnú digitálnu učebnicu prostredníctvom prístupového
mena a hesla
- využiť interaktívne cvičenia, prezentácie na vyučovacích hodinách i na domácu prípravu
žiakov
T: priebežne
Z: všetci členovia MZ
V. Nadviazať spoluprácu s predškolskými zariadeniami s cieľom zefektívniť školské
vzdelávanie v 1. ročníku ZŠ
Úlohy:
1. Osloviť materské školy s ponukou neformálneho stretnutia s cieľom vzájomnej výmeny poznatkov
a skúseností s prácou s deťmi pred a po nástupe do školy.
2. V prípade záujmu zorganizovať stretnutie a prediskutovať konkrétne témy:
- práca s deťmi v predškolskom zariadení (ciele, metódy a formy práce v MŠ, problémové deti,
spolupráca s rodinou), školská zrelosť;
- práca s deťmi v 1.ročníku (obsah, ciele, metódy, ukážka učebníc).
3. Spracovať výstup zo stretnutia.

Progresívne a inovačné trendy:
- vo vyučovacom procese využívať motivačný plán triedneho učiteľa;
- využívať všetky dostupné školské pomôcky;
- uplatňovať vo vyučovacom procese nové metódy a formy práce získané na školeniach, štúdiom
odbornej literatúry,z dostupnej literatúry, časopisov, internetu a vzájomnou výmenou poznatkov
medzi členmi MZ ( tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo
integrované vyučovanie (CLIL), hru ako motivačnú aj didaktickú metódu, tvorivé zážitkové
metódy, rolové úlohy vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu,
riešenie problémových úloh,...);
- uskutočňovať povíkendové ranné komunity s cieľom vytvárania triedneho spoločenstva,
dodržiavania určitých pravidiel a rozvoja komunikačných zručností;
- úspešnú spoluprácu učiteľa a rodiča dosahovať dôslednou, jasnou a obojstrannou komunikáciou,
vedenie záznamov z pohovorov (využiť možnosť prizvať si na pohovor ďalšieho člena MZ);
- prehlbovať spoluprácu s rodičmi – pomoc pri organizovaní rôznych podujatí, sponzoring,
materiálna pomoc , zapojenie do vyučovacieho procesu so súhlasom vedenia školy;
- zapájanie rodičov do aktivít s deťmi napr. vianočné dielne – výroba darčekov do vianočnej
tržnice, čistenie okolia školy v týždni dobrovoľníctva, otvorené hodiny pre rodičov, individuálne
konzultácie pre rodičov podľa potreby učiteľa i rodiča.
Žiaci s IVVP:
- v 1.ročníkoch viesť pedagogický denník o žiakoch, podchytiť žiakov so ŠVVP a IVVP,
monitorovať zmeny v ich správaní;
- aktívne spolupracovať so školským psychológom, CPPP, CŠPP a rodičmi detí so ŠVVP a IVVP;
- individuálne rozvíjať nadaných a talentovaných žiakov, zapájať ich do súťaží odporúčaných
v POP a vytváraním podmienok pre ich sebarozvoj (práca s encyklopédiami, internetom, ponuka
neštandardných úloh).12
3.Rozdelenie čiastkových úloh členom MZ 1.-2.ročníka ZŠ v školskom roku 2018/2019:

zrš

Meno a
priezvisko
PaedDr. Monika
Ábelovská

Súťaže

Úlohy

Lyžiarsky výcvik 1.roč. – v čase ŠKD
Koordinátor testovania telesnej
zdatnosti 1.roč.

Koordinátor zápisu do 1.roč.
Traumatológ
Plán spolupráce s MŠ
Stravovacia komisia

1.A

Mgr. Simona
Hazuchová

Maksík 2. - 4. roč. ZŠ - 5 kôl
Všetkovedko 2.- 4. roč. ZŠ

Časopis Tvorivček
Výzdoba schodiska 1.st.
Výzdoba C1
Kabinet učebníc

1.B

Mgr. Silvia
Šovčíková

Športové súťaže 1.- 2.ročník ZŠ
OFDM - športová olympiáda

Korčuliarsky výcvik 1.roč.
Fotodokumentácia akcií školy
Výzdoba vestibulu pred
telocvičňou
Kabinet TSV

1.C

Mgr. Natália
Trestová

Koordinácia aktivít „Náučný
chodník1“
Koordinátor testovania telesnej
zdatnosti 1.roč.
Klokan 1.- 2.roč. ZŠ

Kabinet 1.-2. ročníka ZŠ
Výzdoba schodiska 1.st.

1.D

Mgr. Anna
Petrovičová

Čítanie u Tajovských
Poézia a próza 1.-2.roč. ZŠ

Vedúca 1.ročníka ZŠ

2.A

Mgr. Dana
Cabanová

Čitateľský oriešok pre 2.roč. ZŠ
Šaliansky Maťko pre 2.roč. ZŠ

Plavecký výcvik 2.ročník
Vedúca zborovne 1.stupeň +
kopírka
Výzdoba chodba B2
Knižnica

2.C

Mgr. Andrea
Maříková

Spevácke súťaže 1.-2.ročník ZŠ
Výtvarné súťaže. 1.-2.ročník ZŠ

Vedúca 2.ročníka ZŠ
Krúžok Speváčik
Výzdoba chodba B2, C2

2.C

Mgr. Lucia
Teremová, PhD.

Koordinácia aktivít „Náučný
chodník2“

Vedúca MZ 1.- 2. ročníka ZŠ

PLÁN EXURZIÍ, VÝCVIKOV A VÝLETOV 1.-2. roč. šk. rok 2018/2019
Ročník
1. ročník

Miesto exkurzie
Návšteva knižnice M. Kováča, BB
Som prvák čitateľ.

Zodpovední
Mgr. Anna Petrovičová

Termín
marec - apríl
2019

1.ročník

Tihányiovský kaštieľ – výber exkurzie
z aktuálnej ponuky na apríl - máj

Mgr. Anna Petrovičová

Apríl – máj 2019

2. ročník

Návšteva knižnice M. Kováča, BB
Poznáme hudobné nástroje?

Mgr. Andrea Mařiková

október 2018

2. ročník

Návšteva knižnice M. Kováča, BB
Rozprávková truhlica P. Dobšinského
– deň ľudovej rozprávky.

Mgr. Andrea Maříková

marec 2019

2.ročník

Fauna a flóra okolia BB Tihányiovský kaštieľ

Mgr.LuciaTeremová, PhD. máj 2019

Ročník
1. ročník
2. ročník
2.ročník

Výcvik
Korčuliarsky výcvik
Plavecký výcvik
Korčuliarsky výcvik

Zodpovední
Mgr. Silvia Šovčíková
Mgr. Dana Cabanová
Mgr.Lucia.Teremová,PhD.

Termín
november 2018
december 2018
marec 2019

Ročník
1. ročník
2. ročník

Miesto výletu
Donovaly - Donovalkovo
Čierny Balog – Vydrovo

Zodpovední
Mgr. Natália Trestová
Mgr. Dana Cabanová

Termín
jún 2019
jún 2019

Plán využívania priestorov školskej knižnice a knižničného fondu
v rámci vyučovacích hodín v 1.- 2.ročníku ZŠ v školskom roku 2018/2019
Mesiac

Ročník

Názov učiva –
téma, námet

Predmet
SJL

1.r.
X.

XI.

XII.

Medzinárodný
deň knižníc

2.r.

Naša krajina –
Slovensko

PVO

2.r.

Ľudské telo –
kostra, svaly,
pohyb.

PVO

1.r.

Advent a čaro
Vianoc

HUV
SJL

2.r.
Advent a čaro
Vianoc

II.

III.

IV.

Vyučujúci

Oboznámiť sa so základnými pravidlami
správania sa v knižnici a vypožičiavaním
kníh a časopisov. Vzbudiť záujem žiakov
o knihy.

Mgr. Hazuchová
Mgr. Trestová
Mgr. Šovčíková
Mgr.Petrovičová

Vyhľadať obrazový materiál štátnych
symbolov: štátnu vlajku a štátny znak SR.
Vyhľadávanie informácii o týchto
symboloch v náučnej literatúre.

Mgr.Teremová
PhD,
Mgr.Cabanová
Mgr.Maříková

Vyhľadať obrazový materiál o svaloch v
ľudskom tele v encyklopédii.

Mgr.Teremová
PhD,
Mgr.Cabanová
Mgr.Maříková

Využiť priestory knižnice na realizovanie
vyučovacej hodiny priblížiť žiakom vianočné zvyky a tradície,
počúvanie vianočných kolied.

Mgr. Hazuchová
Mgr. Trestová
Mgr. Šovčíková
Mgr.Petrovičová

Využiť priestory knižnice na realizovanie
vyučovacej hodiny - priblížiť žiakom
vianočné zvyky a tradície, počúvanie
vianočných kolied.

Mgr. Teremová
PhD,
Mgr.Cabanová
Mgr.Maříková

Spoznávanie žánrov ľudovej slovesnosti –
ľudová rozprávka, rozprávky
Dobšinského.
Spoznávanie literárnych diel poézie a
prózy
vhodné pre deti mladšieho
školského veku.

Mgr. Hazuchová
Mgr. Trestová
Mgr. Šovčíková
Mgr.Petrovičová

Mgr. Hazuchová
Mgr. Trestová
Mgr. Šovčíková
Mgr.Petrovičová
Mgr. Teremová
PhD,
Mgr. Cabanová
Mgr. Maříková

1.r.

Batoh plný
rozprávok

2.r.

Poézia, próza
slovenských
autorov

1.r.

Marec –
mesiac knihy

SJL

Zaujímavosti o knihách, interaktívne hry,
kvíz,
naj-naj o knihách.

2.r.

Živočíchy

PVO

Vyhľadať informácie z náučnej literatúry .
Dokumentárny film o prírode.

HUV

Rozprávanie o ľudových tradíciách,
tvorivé aktivity, video.

Mgr. Hazuchová
Mgr. Trestová
Mgr. Šovčíková
Mgr.Petrovičová

HUV

Rozprávanie o ľudových tradíciách,
tvorivé aktivity, video.

Mgr. Teremová
PhD,
Mgr.Cabanová
Mgr.Maříková

1.r

2.r.

V.

HUV
SJL

Cieľ

2.r.

Ľudové
tradície a
Veľkonočné
sviatky
Ľudové
tradície a
Veľkonočné
sviatky
Rastliny

SJL/VYV

SJL

PVO

Vyhľadať informácie z náučnej literatúry.
Dokumentárny film o prírode.

Mgr. Teremová
PhD,
Mgr.Cabanová
Mgr.Maříková

Mgr. Teremová
PhD,
Mgr. Cabanová
Mgr. Maříková

4.

PLÁN ČINNOSTI MZ 1.- 2. ROČNÍKA ZŠ

4.1. Harmonogram zasadnutí MZ 1. – 2. ročníka ZŠ
V školskom roku 2018/2019 okrem harmonogramu zasadnutí uskutočníme priebežne aj niekoľko
ročníkových zasadnutí zameraných na návrh, prípravu, hodnotenie písomných prác v jednotlivých
predmetoch, riešenie metodických problémov vo vyučovacích predmetoch a iných potrieb a požiadaviek
členov metodického združenia.
August
Program zasadnutia MZ
1. Otvorenie, kontrola uznesenia.
2. Rozdelenie súťaží a úloh členom MZ.
3. Návrh plánu výletov a exkurzií.
4. Návrh plánu výučby v školskej knižnici a verejnej knižnici Mikuláša Kováča.
5. TVVP – elektronická triedna kniha – prehodnotenie zápisu.
6. Projekty triedneho učiteľa (výchovné/motivačné).
7. Hodnotenie žiakov.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Uznesenie.
11. Záver.
Z: vedúca MZ 1.-2. a 3.-4. roč., všetci členovia MZ
September
Program zasadnutia MZ:
1. Privítanie, kontrola uznesenia.
2. Elektronická triedna kniha.
3. Plán výučby v školskej knižnici.
4. Rozdelenie úloh členom MZ 1.-2. roč. na šk. rok 2018-2019 – schválenie.
5. Kontrola, doplnenie a schválenie plánov výletov, exkurzií a výcvikov.
6. Hodnotiaci systém – zmeny.
7. Súťaže – Maksík, Pramienok, Ekoposter, Voda pre život, v novembri Matematický týždeň –
premyslieť úlohy, riešia sa cez prestávky
8. Vzdelávacie a tvorivé programy SSM pre ZŠ.
9. Aktivity v septembri.
10. Adaptácia žiakov 1.ročníka.
11. Pripomienky rodičov z triednych aktív konaných dňa 12.9.2018
12. Návrh pedagogicko-psychologických tém na odbornú diskusiu v rámci MZ.
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Uznesenie.
16.Záver.
Z : vedúca MZ 1.-2.roč., všetci členovia MZ
November
Program zasadnutia MZ :
1. Otvorenie, kontrola uznesenia
2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.štvrťrok školského roku 2018/2019
3. Vyhodnotenie zapojenia do projektu Zdravie na tanieri.
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Uznesene
7. Záver
Z : vedúca MZ 1.-2.roč., všetci členovia MZ
Február
Program zasadnutia MZ :
1. Kontrola uznesenia
2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roku 2018/2019
3. Príprava tém na diskusné stretnutie s učiteľmi MŠ.
4. Zápis do 1.ročníka

5. Rôzne
6. Diskusia
7. Uznesenie
8. Záver
Z : vedúca MZ 1.-2.roč., všetci členovia MZ
Apríl
Program zasadnutia MZ :
1. Kontrola uznesenia
2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za III. štvrťrok školského roku 2018/2019
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Uznesenie
Záver
Z : vedúca MZ 1.-2. roč., všetci členovia MZ
Jún
Program zasadnutia MZ :
1. Otvorenie, kontrola uznesenia
2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej výsledkov za II. polrok školského roku 2018/2019
3. Vyhodnotenie činnosti MZ 1.-4.ročníka ZŠ v školskom roku 2018/2019
4. Návrhy na prácu MZ v budúcom školskom roku
5. Diskusia
6. Uznesenie
7. Záver
Z: vedúca MZ 1.-2.roč., všetci členovia MZ
4.2.Harmonogram ďalších úloh, podujatí a aktivít MZ 1. – 2. ročníka ZŠ
SEPTEMBER

-

Založenie kútika na separovanie odpadu - SEPARÁČIK.
T: september 2018

Z: triedne učiteľky

-

TVVP – nahodiť do elektronickej triednej knihy
T: do 7.9.2018

Z: ročníkové vedúce
vedúca MZ 1.-2.roč.

-

Plán výučby v školskej knižnici
T: do 14.9.2018

Z: ročníkové vedúce
vedúca MZ 1.-2.roč.

-

Plán výletov, výcvikov a exkurzií
T: do 14.9.2018

Z: ročníkové vedúce
vedúca MZ 1.-2.roč.

-

Zasadnutie MZ 1.-2.ročníka
T: 21.9.2018

Z: vedúca MZ 1.-2.roč.

-

Európsky týždeň športu - ročník. aktivity na hodinách TSV
T: 23.-30.2018

Z: ročníkové vedúce

-

Svetový deň mlieka v školách - mliečna desiata, tri. aktivity
T: 27.9.2018

Z: triedne učiteľky

-

Triedne aktívy
T: september 2018

Z: triedne učiteľky

-

Výchovné/ motivačné plány triedneho učiteľa
T: 28.9.2018

Z: triedne učiteľky

-

Plán práce MZ 1.-2.ročníka na šk.rok 2018-2019
T: 28.9.2018

Z: vedúca MZ 1.-2.roč.

-

Aktivity projektu Žijeme zdravo
T: september 2018

Z: triedne učiteľky

OKTÓBER
-

Testovanie telesnej zdatnosti žiakov 1. ročníka.
T: 4.- 5.10.2018

T: 1.- 6.10.2018
-

-

-

Z: PaedDr.Ábelovská, Mgr.Trestová

Týždeň dobrovoľníctva – úprava pocitového chodníka
Z: všetky členky MZ

Školská výtvarná súťaž „Zdravé stravovanie“
T: do 19.10.2018

Z: triedne učiteľky 1.-2. roč.

Svetový deň jablka. Súťaž o naj jablko, ochutnávka jabĺk.
T: 22.10.2018

Z: triedne učiteľky 1.-2. roč.

Týždeň zdravej výživy - príprava ovocných šalátov.
T: 24.10.2018

Z: triedne učitelky 1.-2. roč.

-

Vzdelávacie aktivity na hod. SJL, PVO,VYV na tému zdravý životný štýl a zdravá výživa.
T: do 31.10.2018
Z: triedne učiteľky 1.-2. roč.

-

Matematická súťaž Maksík 1. kolo – registrácia.
T: do1.10.2018

Z: Mgr. Hazuchová

Vedomostná súťaž „ Všetkovedko“ - registrácia.
T: do 26.10.2018

Z: Mgr. Hazuchová

-

Literárna súťaž „Čitateľský oriešok 5“
T: registrácia do 31.10.2018 (6.11.2018)

Z: Mgr. Cabanová

-

Návšteva knižnice Mikuláša Kováča, téma: Poznáme hudobné nástroje?
T: do 31.10.2018
Z: Mgr. Maříková, tr.uč 2.roč.

-

Náučný chodník na jeseň – ročníkové aktivity.
T: do 31.10.2018

Z: Mgr.Teremová,PhD., Mgr.Trestová

Pasovanie prvákov.
T: 31.10.2018

Z: Mgr.Petrovičová

-

Mesiac úcty k starším "Píšeme starým rodičom" - pisateľská dielňa
T: do 31.10.2018
Z: triedne učiteľky 2.roč.

-

Medzinárodné dni – motivačné aktivity na vyučovacích hodinách SJL, PVO, PDA, MAT:
Svetový deň ochrany zvierat T: 4.10. 2018
Svetový deň zdravej výživy T: 16.10.2018
Stredoeurópsky deň stromov T: 20.10. 2018
Medzinárodný deň školských knižníc T: 24.10.2018
Svetový deň sporenia FIG T: 31.10.2018
Z: triedne učiteľky 1.- 2. roč.

NOVEMBER
-

Prednes povestí „Šaliansky Maťko“ – triedne kolo, výber textov, príprava žiakov (letáčik s pokynmi).
T: november 2018
Z: Mgr. Cabanová, tr.uč. 2.roč.

-

Prednes poézie a prózy – výber vhodných textov a príprava žiakov.
T: do 30.11.2018
Z: Mgr. Petrovičová, tr.uč. 1.-2.roč.

-

-

-

-

Zasadnutie MZ 1.-2.roč.
T: november 2018

Z: vedúca MZ, všetky členky MZ

Matematická súťaž Maksík - 2.kolo.
T: do 26.11.2018

Z: Mgr.Hazuchová

Vedomostná súťaž Všetkovedko.
T: 29.11.2018

Z: Mgr.Hazuchová,

Literárna súťaž Čitateľský oriešok 5
T: registrácia do 6.11.2018
T: riešenie 7.11.2018 – 26.1.2019

Z: Mgr. Cabanová, tr.uč.2.roč.

-

Korčuliarsky výcvik žiakov 1.ročníka (pripraviť informovaný súhlas zákonného zástupcu).
T: november 2018
Z: Mgr. Šovčíková

-

Svetový deň behu – Behajme pre zdravie, aktivity na hodinách TSV.
T: 5.11.2018
Z: triedne učiteľky 1.-2.roč.

-

Aktivity podľa plánu triedneho učiteľa.
T: november 2018

Z: triedne učiteľky 1.-2..roč.

DECEMBER

-

-

-

-

-

Literárna súťaž Čitateľský oriešok 5.
T: december 2018

Z: Mgr. Cabanová

Prednes poézie a prózy – triedne kolá.
T: 4.12.2018

Z: triedne učiteľky 1.-2..roč.

Mikulášsky deň.
T: 6.12.2018

Z: triedne učiteľky 1.-2..roč.

Deň ľudských práv – triedne aktivity.
T: 10.12.2018

Z: triedne učiteľky 1.-2..roč.

Prednes povestí Šaliansky Maťko - školské kolo.
T: 14.12.2018

Z: Mgr. Cabanová

-

Plavecký výcvik žiaci 2.ročníka (pripraviť informovaný súhlas zákonného zástupcu).
T: 17.-21.12.2018
Z: Mgr. Cabanová, tr.uč 2.roč.

-

Vianočné besiedky, tvorivé dielne.
T: do 20.12.2018

Z: triedne učiteľky 1.-2..roč.

Aktivity podľa plánu triedneho učiteľa.
T: december 2018

Z: triedne učiteľky 1.-2..roč.

-

JANUÁR
-

-

Literárna súťaž Čitateľský oriešok 5
T: 26.1.2018

Z: Mgr. Cabanová

Prednes poézie a prózy školské kolo..
T: do 25.1.2019

Z: Mgr.Petrovičová

-

-

-

-

Biely snehuliacky deň.
T: január 2019

Z: triedne učiteľky 1.-2..roč.

Polročné písomné práce žiaci 2.ročníka.
T: 24.1.2019

Z: triedne učiteľky 2.roč.

Matematická súťaž Maksík - 3. kolo.
T: 21.1.2019

Z: Mgr.Hazuchová

Aktivity podľa plánu triedneho učiteľa.
T: január 2019

Z: triedne učiteľky 1.-2..roč.

FEBRUÁR
-

-

-

-

Náučný chodník v zime – ročníkové aktivity.
T: február 2019

Z: Mgr.Trestová, Mgr.Teremová,PhD.

Zasadnutie MZ.
T: február 2019

Z: vedúca MZ, všetky členky MZ

Valentínsky deň – Deň lásky a priateľstva.
T: 14.2.2019

Z: triedne učiteľky 1.-2.roč.

Aktivity podľa plánu triedneho učiteľa.
Február 2019

Z: triedne učiteľky

MAREC
-

-

-

-

-

-

Marec mesiac knihy – aktivity v školskej knižnici.
T: marec 2019

Z: triedne učiteľky

Matematická súťaž Maksík – 4. kolo.
T: 11.3.2018

Z: Mgr. Hazuchová

Svetový deň vody – triedne aktivity.
T: 22.3.2019

Z: triedne učiteľky

Spevácka súťaž „Slávik Slovenska“ triedne kolá.
T: marec 2019

Z: Mgr. Maříková

Dni ochrany životného prostredia – úprava okolia školy.
T: 18.-22.3.2019

Z: ročníkové vedúce

Návšteva detí z materských škôl.
T: marec 2019

Z: ZRŠ, Vedúca MZ

-

Príprava dňa otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov, príprava zápisu do 1. ročníka.
T: marec 2019
Z: ZRŠ, všetky členky MZ

-

Aktivity podľa plánu triedneho učiteľa.
T: marec 2019

Z: triedne učiteľky

APRÍL
-

Apríl mesiac lesov – besedy, kvízy, triedne aktivity.
T: apríl 2019

Z: triedne učiteľky

-

Deň detskej knihy – triedne aktivity, aktivity v školskej knižnici.
T: 2.4.2019
Z: triedne učiteľky

-

Svetový deň zdravia – triedne aktivity podľa plánu.
T: 7.4.2019

Z: triedne učiteľky

-

Spevácka súťaž „Slávik Slovenska“ školské kolo (pripraviť letáčik s pokynmi)
T: apríl 2018
Z: Mgr. Maříková, vyučujúce HUV

-

Matematická súťaž Maksík - 5. kolo.
T. 29.4.2019

Z: Mgr. Hazuchová

Zasadnutie MZ 1.-2. ročníka.
T: apríl 2019

Z: vedúca MZ, Všetky členky MZ

Triedne aktívy.
T: apríl 2019

Z: triedne učiteľky

Zápis prvákov.
T: apríl 2019

Z: ZRŠ, všetky členky MZ

Deň Zeme – besedy, triedne aktivity.
T: 22.4.2019

Z: ročníkové vedúce, triedne učiteľky

Aktivity podľa plánu triedneho učiteľa.
T: apríl 2019

Z: triedne učiteľky

-

-

-

-

-

MÁJ
-

Svetový deň mlieka - mliečna desiata počas celého týždňa, alebo vyrobme si mliečnu pochúťku
T: 3.5.2019
Z: triedne učiteľky

-

Svetový deň pohybom ku zdraviu – pohybové aktivity, súťaže.
T: 10.5.2019
Z: triedne učiteľky

-

Príprava a výber príspevkov do časopisu Tvorivček.
T: máj 2019
Náučný chodník na jar – ročníkové aktivity.
T: máj 2019

-

Z: Mgr. Petrovičová, triedne učiteľky
Z: Mgr. Trestová, Mgr. Teremová, PhD.

-

Triedne besiedky ku Dňu matiek a otcov - podľa plánu triedneho učiteľa.
T: máj 2019
Z: triedne učiteľky

-

Príprava Olympijského festivalu detí a mládeže.
T: máj 2019

Z: Mgr. Šovčíková

Aktivity podľa plánu triedneho učiteľa.
T: máj 2019

Z. triedne učiteľky

-

JÚN
-

Medzinárodný deň detí – aktivity podľa plánu triedneho učiteľa.
T: 3.6.2019
Z: triedne učiteľky

-

Olympijský festival detí a mládeže.
T: jún 2019

Z: Mgr. Šovčíková

Vydanie časopisu Tvorivček.
T: jún 2019

Z: Mgr. Petrovičová, Mgr. Máčajová

-

-

Besiedky k ukončeniu školského roka podľa plánu triedneho učiteľa.
T: jún 2019
Z: triedne učiteľky

-

Zasadnutie MZ 1.-2. ročníka.
T: jún 2019

Z: vedúca MZ, všetky členky MZ

Výstupné písomné práce.
T: jún 2019

Z: vedúca MZ, ročníkov vedúce

Koncoročné školské výlety.
T: jún 2019

Z: triedne učiteľky

Aktivity podľa plánu triedneho učiteľa.
T: jún 2019

Z: triedne učiteľky

-

-

-

Aktivity, úlohy a podujatia v práci MZ budú aktualizované a dopĺňané podľa požiadaviek vedenia školy,
pedagogických zamestnancov školy alebo rodičov, ktorí sa budú podieľať na zlepšení úrovne výchovnovzdelávacieho procesu.
Vypracovala : Mgr. Lucia Teremová, PhD.
vedúca MZ 1. – 2. ročníka ZŠ

Plán prerokovaný :

..........................

Plán schválený riaditeľom školy dňa

............................

Prílohy :

.................................
vedúci MZ

.................................
riaditeľ školy

