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Škola v prírode
Od 9. mája do 13. mája sa žiaci 5., 6. a 7. ročníka našej základnej školy
zučastnili "Školy v prírode". Tá sa realizovala v Tatranskej Lomnici. Začali
sme krátkym filmom a prehliadkou v Múzeu TANAPu. Ďalej sme absolvovali
túry na Popradské pleso a Studenovodské vodopády. Pobyt sme zakončili
prehliadkou Belianskej jaskyne a poobedným kúpaním v Aquacity Poprad.
Medzi týmto pohybom v prírode sa žiaci s radosťou zúčastnili aj vzdelávacích
aktivít, ktoré boli vo forme pracovných a metodických listov. Taktiež sme si
jeden večer vychutnali opekačku pri ohni, kde si naše deti pochutili najmä na
marshmallow a ďalší sme strávili rôznymi stolovými hrami. Rovnako sa žiaci
vybláznili na preliezkach v areáli ubytovne, prípadne radi trávili čas loptovými
hrami. Veríme, že si to naši žiaci užili a tešíme sa na ďalšie výlety (keďže
väčšina nechcela ani odísť )

Deň Európy

Májové
aktivity

9.mája oslavujeme Deň Európy, ktorý je oslavou mieru a
jednoty v Európe. Tento deň si pripomíname výročie
historickej „Schumanovej deklarácie“. Žiaci tried 9.A,
kvarta, I.A a II.A sa zúčastnili programu, ktorý sa
uskutočnil v Starej tržnici. Na akcii mali svoje stánky
mnohé európske krajiny a rôzne inštitúcie. Vrcholom
programu však bola diskusia, ktorej sa zúčastnil bývalý
premiér Mikuláš Dzurinda a v ktorej diskutujúci
zdôrazňovali dôležitosť projektu EÚ.

Deň medu
20. máj je medzinárodným dňom medu a slovinské
veľvyslanectvo si pre našich študentov v súvislosti s
týmto dátumom pripravilo menšiu prezentáciu. Zástupca
vedúceho misie pán Andrej Žitko odprezentoval tradíciu
medu a výrobkov z nich v ich krajine a spolu s kolegami
nám pripravili chutné medové raňajky.

Rozlúčka so štvrtákmi a projekt "Spolu múdrejší"
U nás sa chodí aj v sobotu do školy lebo žiakom sa cez týždeň máli.
Tak sme si pre nich pripravili prostredníctvom projektu "SPOLU
MÚDREJŠÍ" zážitkové vyučovanie, kde sa pani učiteľky fyziky Ing.
Eva Puškášová, biológie a geografie Mgr. Júlia Dolanská snažili
aplikovať medzipredmetové vzťahy do rôznych experimentov a pokusov.
Lebo ak na vlastnej koži zažijeme niečo zaujímavé, vytvorí nám to
skutočné spomienky. Je všeobecne známe, že zážitkové učenie je jedna z
najúčinnejších foriem učenia sa. Jedná sa o iný prístup pri učení, kedy
sme miesto nudných grafov a tabuliek predkladali našim študentom
zážitky. Ktoré veríme, že pretrvajú omnoho dlhšie, ako len nabiflené
vedomosti. Tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky.

