ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O PRÁCI
ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

ŠKOLSKÝ ROK : 2018/2019

Žiacka školská rada v školskom roku 2018 / 2019 pracovala podľa vypracovaného
plánu, ktorý bol schválený na 1.zasadnutí , dňa 26.9.2018 a jej činnosť bola
v priebehu školského roka dopĺňaná aktuálnymi aktivitami školy. Najčastejšie išlo
o spoluprácu s akciami Školského klubu a p. M. Danišovou. Členovia Žšr pomáhali
pri Vynášaní Moreny, Fašiangovom sprievode a Dopraváčiku. Pomáhali tiež počas
Predškoláckej soboty a Zápise žiakov do 1.ročníka. Ukázalo sa, že naši žiaci sú nám
pri našich akciách ochotní pomôcť a tiež nás reprezentujú slušným správaním, sú
spoľahliví, zodpovední a reprezentatívni.
Prostredníctvom školského rozhlasu sme si pripomenuli významné dni a informovali
o činnostiach, ktorými boli tieto dni naplnené. Už v septembri sme sa zapojili do
projektu ZDRAVIE NA TANIERI ,kde bolo našou úlohou zistiť, aký význam pripisujú
naši žiaci dôležitosti desiaty a tiež z čoho pozostáva. Tieto zistenia pripravila tzv.
„Desiatová polícia“ . Pomohli sme tiež pri organizácii Svetového dňa jablka, Týždňa
zdravej výživy, Ochutnávke bylinkových čajov a pripravili sme reláciu o Vode
a pitnom režime.
V školskej relácii sme si pripomenuli 17. november ako spomienku na Nežnú
revolúciu 1989 a tiež sme si pripomenuli Medzinárodný deň študentstva.
V predvianočnom období zavítal do tried Mikuláš, čerti a anjeli a kto si zaslúžil
odmenu dostal odmenu v podobe medovníkovej rukavičky. Potom sa žiaci
pripravovali na Vianoce a zimné prázdniny . Zdobili si svoje triedy aby čo najlepšie
obstáli pri vyhodnotení súťaže o „ Najkrajšiu vianočnú a zimnú výzdobu“.
V novom roku 24.1. sa všetky triedy zapojili do výstavky najzaujímavejšieho plag
átu a pripomenuli si „Medzinárodný deň komplimentov a slušného správania“ .
Deň svätého Valentína pripadajúci na 14.február sme si pripomenuli farbou
symbolizujúcou lásku – červeným oblečením .
Nezabudli sme na 22.marec, Svetový deň vody , 28.marec, Deň učiteľov a 22.apríl,
Deň Zeme.
Vrcholným podujatím práce Žšr bola oslava MDD pre žiakov II.stupňa. Na našej
škole bola 3.júna a niesla sa pod názvom „ Talentová šou – ZŠ Moskovská hľadá
talent.“ Každá trieda si pripravila vlastný program, ktorý v tento deň predviedla
ostatným žiakom školy. Doteraz sme ani netušili, akých máme nápaditých, tvorivých
a šikovných žiakov v rôznych činnostiach. Pomáhali a usmerňovali ich aj triedni
učitelia a s prípravou pomáhali aj rodičia. Aktívni boli aj netriedni učitelia, ktorí
vyzdobili átrium školy. Celé dopoludnie sa tak nieslo v znamení dobrej nálady
a zábavy.
Tak ako každý školský rok, podporili sme aj 3 verejné zbierky:
BIELA PASTELKA – 21. 9. vyzbierali sme 115,41 € na pomoc nevidiacim
a slabozrakým a za 3.miesto medzi školami sme boli 13.11. ocenení na Radnici
mesta.
HODINA DEŤOM – 9. 11. na účet Nadácie pre deti Slovenska sme odoslali 70,86 €

DEŇ NARCISOV – 11.4. vyzbierali sme 136,25 € a odoslali sme na účet Ligy proti
rakovine.
Žiaci Žšr pomáhali aj pri zabezpečení Zberu papiera.
Všetkým ďakujem.
Mgr. Darina Miškovičová, koordinátorka Žšr.

