












Návšteva knižnice
Besedy, kvízy a prezentácie o knihách a spisovateľoch
Z rozprávky do rozprávky
Ski týždeň s bežkami – múzeum, prednáška, výcvik
Deň zdravého úsmevu
Jarné tvorivé dielne, Veľkonočné tvorivé dielne
Vynášanie Morény – zvyky a tradície v jarnom období
Svetový deň vody – projekt
Beseda – výber vhodného povolania
Návšteva farmy – Zeme Dar – Poprad - Stráže
Nie všetci sme rovnakí, ale všetci sme rovní
76. výročie transportu židovských žien z Popradskej stanice








Veľkonočné tvorivé dielne, pozdravy do Domu dôchodcov
Beseda o lesoch – Štrbské Pleso, film Apríl mesiac lesov
Deň Zeme – projekt, eko-aktivity
Turistická vychádzka spojená so zberom odpadkov
Separujeme – význam a potreba separácie odpadov
Turistická vychádzka na Reinerovu chatu – beseda s Petrom
Petrasom
Návšteva lyžiarskeho múzea a múzea TANAP-u
Skype hodina so školou Hod Haskaron – multimed. výchova
Beseda o ľudských právach „Jemný dotyk“ , „Rozprávajúca
palička“
Návšteva HZZ v Starom Smokovci
Čítanie v Tatrách – turistická vychádzka spojená s čítaním
povestí o Tatrách



















Exkurzia do HZZ
Turistická vychádzka: Náučný chodník Smokovecká vyhliadka
Deň matiek
Pohybom k zdraviu
Výtvarná súťaž pre deti MŠ – Včielka
Farebný svet – maľovanie na chodník
Návšteva Tatranskej galérie
Svetový deň rodiny
Medzinárodný deň mlieka – beseda o zdravej výžive
Lesná pedagogika – návšteva enviroučebne v PP
Boj o život – prvá pomoc, poznávanie húb, topografia
Bylinková škola – zber, čajovňa, herbár
(Zmena programu vyhradená)
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MDD – hry, súťaže, šport
MDD – rozprávka na Kežmarskom hrade
Jún mesiac poľovníctva – beseda s poľovníkom
Exkurzia do Botanickej záhrady v Tatranskej Lomnici
Návšteva dopravného ihriska v Poprade, dopravný kvíz
Oteckovi z lásky – Deň otcov
Ekohry – eko a enviro aktivity v teréne
Prechádzka korunami stromov – Bachledova dolina
Návšteva enviroučebne v Poprade
Letné olympijské hry
Svetový deň životného prostredia – lesná pedagogika
Legovňa Poprad
Prírodovedný projektový týždeň
Volejbalový turnaj – učitelia vs. žiaci
Vysvedčenie plné jednotiek – ukončenie šk. roka












Výlety: Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Poprad
Úvodná diskotéka, detská party
Olympiáda
Nordic walking – majstrovstvá
Divadelné predstavenia v Kinosále
Kimovka
Turnaj v prehadzovanej
Indiánske leto
Preteky v zručnosti
Súboj Gladiátorov











Výlety: Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Poprad
Tipni si
Retrohry
Tatran Spartan Race
Z rozprávky do rozprávky
Klub Edisonov
Štafetové preteky
Diskohry
Divadelné predstavenia v Kine
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