
 Rendezvények a 2019/20-as tanévben - Aktivity v školskom roku 2019/20

Mesiac Podujatie Organizátor
Hónap Rendezvény Szervező

September Európsky týždeň športu- atletika pre 2. stupeň Cselédka A.
Szeptember Európai sporthét- atlétika a felső tagozatnak

Výstava jesenných plodov Pintér A.
Őszi terménykiállítás
Podpora ochrany životného prostredia /zber papiera/ Geri Cs.
Papírgyűjtés

Október Netradičná hodina dejepisu- Spomíname na hist. udalosti 6. októbra 1849 Gulyás J., Dudek R.
Október Megemlékezés 1849. október 6-ról

Medzinárodný deň nenásilia-2. október Zács O.
Erőszakmentes világnap
Voľba povolania- stretnutie s predstaviteľmi SŠ- /9.r./ ZácsO.
Pályaválasztási nap- találkozás a középiskolák képviselőivel- /9.évf./

Príprava tekvíc /poobedňajšia činnosť s rodičmi/- "Tökéletes nap"- szülőkkel Lévárdy M., Fiala D. K.
Deň starých ľudí- návšteva 100-ročnej obyvateľky dediny- Látogatás a falu 
100-éves idős asszonyánál /Varga Rozália/ Csepiga G.
Deň starých ľudí- účasť na kultúrnom podujatí v Novej Vieske Dudek R., Pintér E.
Kultúrműsor Az idősek napja alkalmából
Účelové cvičenie-  /5-9.r. / - Menetgyakorlat - / 5-9. évf. /, didaktické hry- /1-
4.r./- játékos tornagyakorlatok- /1-4.évf./ Cselédka A.
Exkurzia do pálenice a do autoservisu v Gbelciach
Tanulmányi kirándulás a helyi pálinkafőzdébe és az autoszerelő műhelybe Geri Cs.
"Zasaďme strom do parku školy"- v rámci environmentálnej výchovy sa 
zapojíme do medzinárodnej akcie- /5-9.r./- "Ültessünk fát az iskolaudvarra"- 
/5-9.évf./- a környezettudatos nevelés keretében bekapcsolódunk egy 
nemzetközi kezdeményezésbe Geri Cs.

November Plavecký kurz pre 1-4. r.- Úszótanfolyam 1-4. évf. Cselédka A.

November

Vyhľadávanie náhrobkov bývalých ped. Školy a rodinných príslušníkov 
žiakov v miestnom cintoríne- 5.r.- Mindenszentek ünnepe  és Halottak napja 
alkalmából a tanulók meglátogatják az iskola elhunyt pedagógusainak és a 
diákok hozzátatrozóinak sírját a helyi temetőben

Gulyás J., FodorV., Codner 
S.

Deň maďarského jazyka- 13. nov.-jazykové súťaže- Játékos nyelvi vetélkedők 
A magyar nyelv napja alkalmából

DudekR., Cselédka A., 
Pintér E.

Voľba povolania- Pályaválasztási nap Zács O.
Deň maďarského jazyka-" Vekkerműhely"- práca s rozprávkou /3-4.r./- 
Foglalkoztató mesenap a "Vekkerműhely" segítségével /3-4.évf./ Codner S.
"Márton-nap"-11. nov.- predstavenie rozprávky: "Aranylúd"-4.r.- aktivita s 
MŠ- Márton-napi meseelőadás az ovisokkal- 4.évf. Codner S.
Príprava na vianočnú výstavu- Készülődés a karácsonyi kiállításra triedni uč. - oszt. főnök

December Stampayho týždeň- metodické dni- Stampay-hét- módszertani napok Czibor K.
December Beh ku dňu Mikuláša- Mikulásnapi futás Cselédka A.

"Stampay-kupa"- regionálny futbalový zápas- "Stampay-kupa"- körzeti 
futballmérkőzés Cselédka A.
Adventný veniec pred budovou školy- Adventi koszorú készítése az iskola 
parkjában Hegedüs Á.
Advent- prednáška s miestnym  pánom farárom / Siekel I./-Adventi 
beszélgetés a helyi plébánossal úrral /Siekel I./ Hegedüs Á.
Účasť na obecnom adventnom trhu - Részvétel a községi adventi vásáron Czibor K.

Január
"Korisuli"- organizovanie kurzu korčuľovania- "Korisuli"-korcsolya-
tanfolyam Cselédka A.



Január Návšteva detí v materskej škôlke- Óvodalátogatás Pintér A.
Beseda s rodičmi o školskej zrelosti- Beszélgetés a szülőkkel az 
iskolaérettségről Zács O.
Tradičný ples rodičov - Hagyományos szülői bál Czibor K.

Február
Medzinárodná aktivita: "Felolvasómaraton"- Bekapcsolódunk a nemzetközi 
"Felolvasómaraton"-ba Csepiga G., Dudek R.

Február Fašiangy: Maškarný ples /1-5.r./- Álarcosbál farsang alkalmából /1-5.évf./ triedni uč. - oszt. főnök
Študentský ples /6-9.r./- Diákbál /6-9.évf./ triedni uč. - oszt. főnök
Lyžiarsky výcvik- Sítanfolyam Cselédka A.
Deň jazykov- hravé aktivity v roč.: 5-8.-SJ, ANJ- A nyelvek világnapja 
alkalmából játékos vetélkedők az 5-8. évf.-ban szlovák és angol nyelvből vyuč. - szakos pedag.

Marec
Otvorená hodina v obecnej a školskej knižnici- Nyitott nap a helyi és az 
iskolai könyvtárban triedni uč. - oszt. főnök

Március
Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov "Kukucskáló"- "Kukucskáló"-
Nyitott nap a jövendő elsősöknek Hegedüs Á.

Spomienkova slávnosť pri príležitosti hist. Udalostí 15. marca 1848- literárne 
pásmo-9.r.- Irodalmi összeállítás 1848. március 15-e alkalmából- 9.évf. Hegedüs Á., Pintér E.
Zahoď všetko a čítaj! - Dobj el mindent és olvass! (1 héten át, napi 20 perc 
olvasás)

Pintér É., triedni uč. - oszt. 
főnök

Svetový deň vody-22.marec-/5-9.r./- Megemlékezés A víz világnapjáról -
márc. 22. /5-9.évf./ Szekeres M.

Apríl
Deň maďarskej poézie- 11. apríl- recitovanie a ilustrácia rozprávky-          
április 11.- A magyar költészet napja- szavalat és meseillusztráció

Dudek R., Pintér E., 
Csepiga G.

Április Oblečieme sa do ľudových krojov- "Öltözzünk népviseletbe!" Lévárdy M., Szekeres M.
Jarná ozdoba na dvore školy- Tojásfa készítése az udvaron Fiala D. K.
Veľkonočné zábavy- /1-4.r./ "Nyuszibuli" /1-4.évf./ Hegedüs Á.
Veľkonočné remeselnícke činnosti na dvore obecného ľudového domu- 
Húsvéti kézműves-foglalkozások a faluház udvarán vychov. - nevelőnők
Zápis do 1. ročníka- Beiratkozás az 1. évfolyamba Pintérová A.
Regionálny basketbalový turnaj- dievčatá- Körzeti kosárlabdabajnokság a 
lányoknak Cselédka A.
Deň narcisov- Nárcisz-nap- jótékonysági adománygyűjtés Fodorová V.
Svetový deň Zeme- 22. apríl- /5-9.r./- A Föld napja- ápr. 22.- /5-9.évf./ Geri Cs.

Máj Estráda ku Dňu matiek- Anyák-napi kultúrműsor vš. ped. - pedag.

Május

Účelové cvičenia-/1-4.r./- Menetgyakorlat /5-9.évf./ Jarné cvičenia v prírode-
/1-4.r./- didaktické hry- Tavaszi játékos  tornagyakorlatok a természetben /1-
4.évf./- Cselédka A.
Podpora ochrany životného prostredia /zber papiera/- Tavaszi papírgyűjtés PintérE.
Škola v prírode-1-4.r.- Természetiskola 1-4.évf. Csepiga G.
Exkurzia do vinohradov v Gbelciach- Tanulmányút a helyi szőlőhegyre Geri Cs.
Finančná sloboda- hravé aktivity pre 9.r.- Pénzügyi ismeretek játékos 
formában- 9.évf. Kunyik T., Geri Cs.

Jún Medzinárodný deň detí- Nemzetközi gyermeknap vš. ped. - pedag.
Június Kurz anglického jazyka-8-9.r.- Angol nyelvtanfolyam -8-9.évf. Dudek R.

Triedne výlety- 1-9.r.- Osztálykirándulások 1-9.évf. triedni uč. - oszt. főnök
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