Základná škola s materskou školou v Holumnici č.121
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Koordinátor: Mgr. Ofčáková Mária
Správa činnosti koordinátora za 1. polrok šk. roka 2017/2018
Ciele výchovy k manželstvu a rodičovstvu sú zamerané tak, aby prispievali
k výchove celej osobnosti dospievajúceho dievčaťa a chlapca, aby boli schopní poznávať
a chápať mravné, sociálne, psychologické a fyziologické zvláštnosti ľudských jedincov
podľa pohlavia a tak vytvoriť optimálne medziľudské vzťahy s ľuďmi svojho
a opačného pohlavia. :
September:
Začlenenie VMR do vyučovacích predmetov 1. a 2.stupňa.
Oboznámenie vyučujúcich s plánom VaR.
29.09.2017 Svetový deň srdca - aktivity :
Besedy v triedach na triednických hodinách.
Nástenka – informovanie žiakov o rizikových faktoroch životného štýlu, ktoré ovplyvňujú
vznik choroby srdca a ciev - zdravo sa stravovať, dostatok pohybu.
Účelové cvičenia v prírode - žiaci 2.stupňa vytvorili srdce zo svojich spolužiakoch.
Október:
V rámci plnenia Národného programu prevencie a obezity sme na našej škole pripravili
nástenku s tematikou Svetový deň výživy – ochrana zdravia mladej generácie a jej výchovy
k správnemu spôsobu života.
Október - mesiac úcty k starším.
Príprava programu pre starších občanov obce.
November:
Apelovali sme na žiakov, aby svojich rodičov a svojich známych požiadali o dodržanie
Svetového dňa bez fajčenia.
Svetový deň diabetu- besedy v triedach.
Základy hygieny –beseda na 1. a 2. stupni –návyky na celý život.
Pamiatka zosnulých: informácie o sviatku v rámci triednických hodín.
December:
Svetový deň boja proti AIDS. Zdravý spôsob života.

Na triednických hodinách sme si pripomenuli význam dodržiavania tradícií a zvykov
v rodinách -Vianočné zvyky a tradície na Slovensku.
Január:
V mesiaci januári sme sa zamerali na prevenciu proti negatívnym vplyvom rovesníckych
skupín.
Medzi ľudské vzťahy – Nikdy nerob iným to, čo nechceš, aby robili tebe – beseda.
VMR bola aktívne začlenená do výchovno – vzdelávacieho procesu prostredníctvom väčšiny
predmetov hlavne biológie, prírodovedy, dejepisu, etickej a náboženskej výchovy, občianskej
náuky.

V Holumnici 30.01.2018

Vypracovala: Mgr. Mária Ofčáková

