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Good
News

MESAČNÍK TOHO
NAJLEPŠIEHO,
ČO SA U NÁS
UDIALO

Good
News
Keď sa študent(ka) vydarí
Pred dvomi týždňami sme dostali pozvánku
na stretnutie s ministerskou školstva SR, ktorú mali
sprevádzať mladí ľudia aktívni vo svetových mládežníckych organizáciách.
Obrovským prekvapením pre mňa bolo, keď som
si na pozvánke prečítala jedno meno. Bolo to meno
absolventky našej školy Petry Pauerovej, ktorá
bude jeden celý rok zastupovať ako delegátka slovenskú mládež v Organizácii Spojených národov.
Dostať sa na túto pozíciu jednoduché nebolo, výber bol naozaj prísny. Pre mňa bolo úžasné zistiť,
že Peťa, ktorá si pred rokmi vybrala práve našu
školu, hoci je z Nitry, to dokázala. Bola nielen vynikajúcou študentkou, ale hlavne dievčinou, ktorá
má všetky tie vlastnosti, ktoré sú u ľudí vzácne –
schopnosť pomáhať, pochopiť iných, byť empatickou, pokornou a skromnou. A aj to, čo dokázala,
je dôkazom toho, že akademické vedomosti a jazyková výbava, ktoré môžu študenti v našej škole získať, im nielen obrazne, ale naozaj otvárajú
všetky dvere, ktoré sa rozhodnú otvoriť.
Toto je pre učiteľa tá najlepšia spätná väzba na svoju prácu, ktorú môže dostať. A opäť mi raz bolo
dobre na duši…
Soňa Svienta

Good
News
Prečítajte si náš októbrový výber:

(kliknite na text; ťuknutím na logo prejdete do obsahu)
• Školský časopis Life vtáčik získal ďalšie
významné ocenenie >
• Hostili sme diplomata svetového významu, p. Františka Ružičku >
• Jeseň je pre materskú školu vždy ideálnou príležitosťou na šantenie
(pozrite si krásne fotografie) >
• Určite si prečítajte autentický článok
o tom, ako Mexičania prežívajú sviatky
na prelome týchto mesiacov >
• Zoznámte sa s naším Twitterom. Jeho obsah nájdete aj na našej internetovej stránke >
• Nenechajte si újsť ani jedinú vydarenú
fotografiu z nášho Instagramu >
• Nestačilo? Prečítajte si všetky naše články z októbra 2019 na našom webe >

Good
News
Zvoľte si školu alebo triedu a kliknite na ňu

Súkromné gymnázium

Príma | Sekunda | Tercia | Kvarta
1.A | 2.A | 3.A | 4.A | 5.A

Súkromná základná škola

1.C | 2.B | 3.P | 4.P | 4.V | 5.N
1.D – 4.D | 5.O a 6.O | 7.P | 8.K a 9.K

Súkromná materská škola
Šmolkovia | Šidielka
Sovičky | Vševedkovia

Súkromná
materská škola

Good
News
Šmolkovia (materská škola)
Október v triede Šmolkov prebehol v priateľskej
atmosfére plnej pohody. Naši najmenší zvládajú
každodenné rituály a pomaličky, dôsledne aj mnohé sebaobslužné činnosti. Veľmi prirodzene vkĺzli
do priateľstva s Mimou, ktorá im odhaľuje tajomstvá angličtiny. Šmolkovia už naozaj tvoria kolektív, ktorý sa do škôlky teší, ostych a slzičky sú definitívne vymenené za odvahu, úsmevy a radosť.
Pozrieť články materskej školy >

Good
News
Šidielka (materská škola)
Október sa v triede Šidielok niesol v znamení jesene. Počasie nám prialo a tak sme trávili veľa
času von a sledovali premenu prírody. Všetci sme
sa zhodli na tom, že nič je farebnejšie ako Tatry
na jeseň. Najviac nás ale potešili týždne ovocia
a zeleniny, kedy sme sa zahrali na kuchárov a pekárov a upiekli si jablkovú štrúdľu, ktorú sme aj
s chuťou zjedli. V októbri našu triedu navštívili
aj vírusy a museli sme s nimi chvíľu bojovať, naučili sme sa aké je dôležité jesť veľa vitamínov
a dôkladne si umývať ruky, aby sme nad nimi nakoniec zvíťazili a mohli sa ďalej veselo zabávať
s kamarátmi v škôlke.
Pozrieť články materskej školy >

Good
News
Sovičky (materská škola)
Úcta k starším sa niesla v našej triede celým mesiacom október. O úcte, starostlivosti a pomoci nielen
k starším, ale ku všetkým ľudom v našom okolí,
sme sa veľa naučili. Hlavne to, ako ju praktizovať v každodennom živote. Deň čo deň sa Sovičky
zlepšujú v tom, ako sa voči sebe správať s úctou
a pomáhať si jeden druhému.
Pozrieť články materskej školy >

Good
News
Vševedkovia (materská škola)
Októbrové dni prežili Vševedkovia hlavne tvorivo, občas mali „túlavé topánky“, aj návštevu privítali, do výtvarnej súťaže sa zapojili a prvýkrát
knižnicu navštívili. Už vedia oveľa viac o živote
v lese, o prírode a zvieratách v jeseni. Celý mesiac
sa veselo a hravo „učili“ na krúžku Predškoláčik,
ktorý im pomôže zdokonaliť sa v príprave na zápis
do školy.
Pozrieť články materskej školy >

Súkromná
základná škola

Good
News
1.C – Cestovatelia
(základná škola)
Cestovatelia sú veľkí šikuľkovia. Veď dnes dokážu
už mnoho vecí. Napríklad kresliť nádherné mapky
mysle. Zvládli aj nové pravidlá – pravidlá v komunite. A vedia už aj aktívne počúvať. Takže dnes
u Cestovateľov vieme, že sa máme navzájom počúvať, že v komunitke máme právo zdržať sa, vieme sa navzájom vypočuť i podržať.
Celý október sme usilovne pracovali na skladaní
písmanok do slabík. Písmenká sme kreslili, modelovali, skladali sme písmenkové skladačky, hrali písmenkovú spoločenskú hru. Dokonca sme si
z LEGA vyskladali všetky možné písmenká
a z nich aj prvé slabiky.
Aj na prvouke sme sa všeličo naučili. Už poznáme
všetci svoju adresu, vieme, ako idú za sebou dni
v týždni, poznáme členov svojej blízkej i vzdialenejšej rodiny. A zvládli sme na výbornú aj prezentáciu svojho prvého projektu s názvom MOJA RODINA. Ani jeden Cestovateľ sa nezľakol. Všetci sa
smelo postavili pred triedu a nádherne odprezentovali záujmy, koníčky i prácu členov svojej rodiny.
V októbri sa nám páčila aj veľmi zaujímavá prednáška poľovníkov z Liptova, ktorí nám prišli porozprávať o živote zvierat v lese. Na vlastnej koži
sme si vyskúšali letné i zimné maskovacie oblečenie, maskovací stan, pískali sme na rôznych zvieracích vábničkách. Nakoniec sme si z prednášky
odniesli aj prekrásnu magnetku.
No a na záver mesiaca prišla dlho očakávaná chvíľa – Halloween. Tekvice sme vydlabávali vopred
a naozaj sa nám podarili. V halloweensky deň prišli
do triedy rôzne čarodejnice, pavúci, černokňažníci. A spoločne sme pracovali na zaujímavých halloweenskych úlohách. Deň bol veselý a zábavný.
Pozrieť články základnej školy >

Good
News
2.B – Bádatelia
(základná škola)
„BEZ PRÁCE NIE SÚ KOLÁČE“
Halloween – aj tento deň plný radosti a vzrušenia
zo zábavy Bádatelia využili naplno. Teším sa, že aj
napriek okolitým vplyvom a podmanivej atmosfére
nezapreli svojho bádateľského ducha. To, odkiaľ
k nám zablúdil tento sviatok, aký je jeho pôvod či
podstata našich kostýmov v podobe rôznych bytostí nás sprevádzalo celé dopoludnie. Spoločným
plagátom sme kreatívne vyjadrili pocity z nášho poznania aj našu halloweensku náladu. Hravo
zvládnuté pracovné listy, „Halloween night“ znejúca z našich úst, ako aj vydarená pantomíma priniesli deťom sladkú odmenu– halloweenske muffinky od pani učiteľky.
Pozrieť články základnej školy >

Good
News
3.P – Pátrači
(základná škola)
„Sme jeden tím, jedna rodina.” Snažíme sa aktívne
počúvať, mať k sebe úctu, byť priateľmi… Áno, nie
vždy to funguje, no neustále spoločne pracujeme
aj na životných zručnostiach a pravidlách. Aktivitou Môj denníček, kde si zapisujeme svoje zážitky
z celého týždňa, sme zistili, že dokážeme napísať
nielen to, z čoho máme radosť, ale aj to, čo nás trápi. Priamo si dve dievčatá vyskúšali prejaviť svoje
city, svoje trápenie. Nakoniec sa nepríjemná situácia ukončila vysvetlením a ospravedlnením.Veľmi
ma potešilo, keď som videla, že ovládanie životných zručností upevnilo opäť jedno priateľstvo.
Pozrieť články základnej školy >

Good
News
4.P – Pozorovatelia
(základná škola)
Milí rodičia, viete, ako som sa cítila medzi deťmi
na hodinách pracovného vyučovania? Ako v klobučníckej dielni. To bola atmosféra, ktorú by som
Vám všetkým priala zažiť. Naším cieľom bolo vytvoriť originálny klobúk z kartónu. Deti pracovali
väčšinou vo dvojiciach a silno si uvedomovali, že
sa navzájom potrebujú, lebo jeden žiak túto úlohu
sám nezvládne. Ľahko sa dohodli, čo kto bude robiť a hneď začali merať, značiť a strihať. Bola to
fakt „pecka“, keď dvaja strihali jeden kartón súčasne. Deti viedli rozhovory, ktoré mali zmysel
a posúvali ich k cieľu, ku klobúku. Naozaj sa snažili
nájsť spoločnú reč. Práca ich pohltila a celkom zabudli na to, že obyčajne by už dávno mal vzniknúť
konflikt. Deti boli nadšené, keď si na konci dvojhodinovky mohli dať na hlavu svoj produkt, ktorý
by sme už mohli nazvať klobúkom. O týždeň sme
pokračovali a ďalšia časť viedla krásnou tvorivou
cestou. Niektorí dotvárali klobúky látkou, iní papierom. Každý vložil kúsok seba… Príďte sa na ne
pozrieť k nám do školy a presvedčte sa o šikovnosti
Pozorovateľov. Tieto klobúky však nesvedčia len
o šikovnosti. Sú oveľa dôležitejším oznamom pre
nás. Vypovedajú o kamarátstve, trpezlivosti, spolupráci a skutočnom a produktívnom riešení konfliktov. Gratulujem Vám, Pozorovatelia.
Pozrieť články základnej školy >
Pozrieť galériu klobúkov >

Good
News
4.V – Výskumníci
(základná škola)
V tomto mesiaci sme navštívili hlavné mesto, Bratislavský hrad, a to bolo pre nás top. V Slovenskom
národnom múzeu Výskumníci zistili, aký ťažký
život bol v dávnej minulosti, informácie o Veľkomoravskej ríši, o vpáde Tatárov a Turkov do Uhorska a o panovaní Márie Terézie. No a ako dopadla písomná práca z vlastivedy na tému Slovensko
v minulosti? No predsa na samé jednotky!
Pozrieť články základnej školy >

Good
News
5.N – Námorníci
(základná škola)
Október je mesiacom krásnej farebnej jesene.
A práve ona ponúka množstvo tvorivých nápadov.
Inšpirovali sa ňou aj Námorníci z V. N.
V prvej polovici októbra žiaci robili záložky
do knihy. Ako triedna učiteľka som hrdá na to, že
moji Námorníci svojimi nádhernými výtvormi určite potešili svojich kamarátov z Košíc. Som rada,
že väčšina z triedy číta s radosťou, s enormnou
chuťou objavovať niečo nové a nebojí sa so svojimi čitateľskými zážitkami podeliť. Obzvlášť si cením prácu Martina F., ktorý aj napriek tomu, že bol
na istý čas odcestovaný, na svoju úlohu nezabudol
a svoju záložku odovzdal.
V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sa
piataci učia nielen gramatické a pravopisné javy,
ale aj diskutovať či debatovať, používať správne
argumenty. V “televíznej diskusii“ na tému Školské obedy sa objavili dve skupiny odborníkov. Jedna skupina zastávala názor, že v školskej jedálni
netreba nič meniť, druhá bola opačného názoru,
ponúkala návrhy, ako situáciu so školskými obedmi zlepšiť. Téma pre Námorníkov bola naozaj zaujímavá. Musím sa priznať, že svojich žiakov som
pozorovala s nesmiernym nadšením, ako živo diskutujú, ako vedia reagovať na názor svojho spolužiaka. V závere dokázali spojiť sily, vedeli sa dohodnúť, nájsť kompromis. Vďaka tejto aktivite som
vo svojej triede objavila deti, ktoré dokážu veľmi
efektívne prepojiť aktívne počúvanie a vhodnú argumentáciu. Ide najmä o Viki, Julku a Terezku.
Svojou aktivitou a tvorivosťou nezaháľali ani
na hodinách biológie. Vytvorili krásne projekty
o ihličnatých a listnatých stromoch.
Pevne verím, že im chuť pracovať vydrží aj v nasledujúcich mesiacoch a ja budem mať možnosť
byť pri nich, sledovať ich pokroky.
Pozrieť články základnej školy >

Good
News
1.D až 4.D – Dobrodruhovia
(špeciálne triedy)
Po krásnom babom lete sa chceme podeliť o naše
zážitky z triedy. Prváci nám robia všetkým veľkú
radosť. Sami si už vedia pripraviť veci na hodinu, vedia napísať a vyhľadať prebrané písmená.
V matematike sa tiež nedajú zahanbiť, vedia čísla
písať, porovnávať a tiež aj sčítavať a odčítavať.
No a moji ,,skúsení“ Dobrodruhovia? S nimi je
radosť pracovať. Nedajú sa v ničom zahanbiť, sú
usilovní ako včeličky. Tretiaci zopakovali všetko,
čo sa naučili a už začínajú násobilku a vybrané slová. Danielko je expert na prvouke, rád robí pokusy. Radosť mi robí pracovné nasadenie štvrtákov
na hodinách. Ich aktívna spolupráca je úžasná,
hlavne na hodinách prírodovedy a vlastivedy.
Pozrieť články základnej školy >

Good
News
5.O a 6.O – Objavitelia
(špeciálne triedy)
Dalo by sa povedať, že v októbri sa u Objaviteľov
využívali dve životné zručnosti, tvorivosť a spolupráca, o niečo viac ako ostatné. Spoločnými silami
sme v triede vytvorili jesennú výzdobu. Bibka priniesla postavičky z gaštanov, Kamil aktívne vešal
halloweenske balóny a vďaka Kajkinej najdlhšej
papierovej reťazi nám z nástenky máva náš biely
duch. Ani ostatní nezaháľali, museli totiž vyriešiť,
kam zavesíme všetky pavúky, strašidlá a tekvice.
Deň pred prázdninami využili Objavitelia aj svoje znalosti zo slovenčiny a fantáziu na vytvorenie
vlastných strašidelných básničiek.
Pozrieť články základnej školy >

Good
News
7.P – Prieskumníci
(špeciálne triedy)
Do zmysluplnej akcie Záložka do knihy, ktorá spája školy, sme sa zapojili aj v tomto školskom roku.
Knihou, ktorá je pre nás všetkých spoločná (menej aj viac obľúbená, ale predsa spoločná) je Harry Potter. Preto sa práve táto kniha stala námetom
na naše vyrábanie záložiek. Či už to bola kravata vo farbách obľúbenej fakulty, rohová záložka
vo forme ,,vrešťadla“ alebo jednoduché znaky
a symboly, ktoré patria k tejto knihe. Pri tejto aktivite sa krásne prejavila spolupráca, na ktorej pracujeme od začiatku školského roka. Najviac ma
potešila dobrovoľná Adamkova ochota pomôcť
Nikolasovi. Spolužiaci potvrdia, že sa s tým popasoval statočne. Tak isto sa teším z našej novinky na aktívne počúvanie. Zdvihnutá pravá ruka,
zatvorené ústa a priamy očný kontakt – to mi
v správnych chvíľach pripomína Paľko a aj ostatní
Prieskumníci.
Pozrieť články základnej školy >

Good
News
8.K a 9.K – Kozmonauti
(špeciálne triedy)
Druhý mesiac tohto školského roka majú Kozmonauti úspešne za sebou. Deviataci sa môžu pochváliť svojimi výbornými projektmi, ktoré robili
na hodinách dejepisu či literatúry. Zvlášť by som
chcela pochváliť Naty, ktorá každý svoj projekt
spestrí svojou perfektnou kresbou. Ani ôsmaci nezaostávajú, pracujú naplno s nasadením. Poriadne
sme si užili aj posledný októbrový deň v škole –
Halloween. A, samozrejme, sme sa už veľmi tešili
na zaslúžené prázdniny.
Pozrieť články základnej školy >

Súkromné
gymnázium

Good
News
Príma (gymnázium)
V mesiaci október sa žiaci prímy na vyučovacích
hodinách v škole venovali zaujímavým témam
a projektom. Na hodinách dejepisu sa venovali
praveku. Toto učivo zvládli bravúrne, vyzdobili
kresbami „jaskyňu“ v triede a pani riaditeľku veľmi potešili, že orientovať sa v čase aj pred naším
letopočtom pre nich nie je žiadny problém.
Na hodinách španielčiny sa rozprávali o Španielsku a o španielsky hovoriacich krajinách sveta.
Popritom si precvičovali časovanie slovies v prítomnom čase. Šaňo, ktorý bol na lyžiarskom sústredení a Max, ktorý reprezentoval našu školu
vo futbale, na týchto hodinách neboli. Jakub ochotne a na vysokej úrovni svojim spolužiakom zameškané učivo vysvetlil, za čo som naňho pyšná.
Pozrieť články gymnázia >

Good
News
Sekunda (gymnázium)
Mesiac v sekunde sa niesol v duchu aktívneho počúvania. Veľa sme sa o tejto životnej zručnosti rozprávali a ešte viac sme sa ju snažili zapojiť do každodenného života v triede. Niektorým sa to darilo
lepšie, iným to išlo trošku ťažšie, ale myslím, že
všetci si v tejto oblasti zaslúžia pochvalu. Oceňujem tiež tvorivú komunikáciu o horských filmoch
, ktoré sme videli na festivale. Danielka CH. má
môj obdiv za pekný článok na školský web. Krásne
práce vznikli aj v rámci projektu Záložka do knihy
spája slovenské školy. Všetkým žiakom vyjadrujem veľké ďakujem, osobitne Nine P., Karolínke
F., Sofii Š.,Tatianke Č. za naozaj kreatívne výtvory.
Môj „slovenčinársky“ obdiv si sekundanti získali
aj perfektným 90% úspechom v písomnom opakovaní tematického celku o skracovaní slov. Písaním súkromných listov vybranému spolužiakovi sa
o sebe dozvedeli množstvo informácií „zo zákulisia“. A tomu sa ja, triedna učiteľka, veľmi teším.
Pozrieť články gymnázia >

Good
News
Tercia (gymnázium)
V posledný školský piatok sa študentom tercie podarilo zostrojiť mimoriadne kvalitné a pútavé časové osi v programe Keynote, ktoré sa týkali fáz
Veľkej francúzskej revolúcie.
Na komunite si zase osvojili zdravú zvedavosť
a začali konštruktívne riešiť problémy, pričom však
nejde o jednorazovú zručnosť, skôr o schopnosť,
ktorá sa získava počas celého života a na celý život.
V teste z Kladných a záporných čísel zahviezdil
Tomáš L, pochvalu si však zaslúžia aj Lea, Sophia,
Hugo a Dušan.
Pozrieť články gymnázia >

Good
News
Kvarta (gymnázium)
Veľmi ma potešilo, že sa začali hromadiť pochvaly
od vyučujúcich v našej triede. Pani učiteľka Madejová ocenila snahu a aktivitu najmä u dievčat.
Veľmi pozitívne vnímam to, že žiaci majú chuť
obetovať svoj voľný čas a venujú ho dobrovoľne
opakovaniu učiva na blížiace sa Testovanie 9.
Svoju aktivitu dokázali žiaci kvarty aj na dejepise,
keď dobrovoľne vytvorili a prezentovali projekty
o osobnostiach z medzivojnového obdobia.
Faktom je, že digitálne technológie hýbu svetom
a sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života.
Na informatike preto žiaci riešili prípravu na svoje
(možno) budúce povolanie. Ich úlohou bolo vytvoriť webovú stránku pre seba alebo svoju (zatiaľ
fiktívnu) firmu.
Anglický jazyk ovládajú naše deti na výbornej
úrovni, no nezaostáva za ním ani druhý cudzí jazyk – španielčina. Všetkých v triede veľmi potešili výborné výsledky z diktátu, a to ich pán učiteľ
Drozd vôbec nešetril.
Po týchto výkonoch sme si spolu so žiakmi oddýchli na exkurzii v Bratislave. Som veľmi rada,
že žiaci hodnotili predstavenie o utečencoch veľmi
pozitívne, emotívne na nich pôsobili nielen výkony
hercov, ale najmä diskusia s tvorcami po predstavení. Navštívili sme aj Národnú radu a ďakujeme
pánovi Pčolinskému za to, že sme mohli nahliadnuť aj do priestorov, kam sa bežne nedá dostať
a za výborný obed, ktorý hneď žiaci porovnávali
s našou školskou jedálňou. Čo myslíte, ktorý obed
z toho vyšiel víťazne?
Potešilo ma aj to, ako sa v posledný školský októbrový deň žiaci kvarty spojili a zabojovali o víťazstvo počas školskej oslavy Halloweenu. Spoločne
vyzdobili triedu, obliekli sa do masiek a vyrezávali tekvice. Blahoželám Danielovi k víťazstvu
za najlepšiu masku a tímu, ktorý získal ocenenie
za najkrajšiu vyrezanú tekvicu.
Pozrieť články gymnázia >

Good
News
1.A (gymnázium)
Adaptačné obdobie pre mojich prvákov sa ukončením mesiaca október uzavrelo. Musím skonštatovať, že trieda rýchlo nabehla na systém fungovania v škole. Mali sme veľmi peknú komunitku,
kde sme sa venovali času, ktorý venujú študenti
príprave na vyučovanie. Prešli sme aj formu, štýl,
spôsob prípravy na jednotlivé predmety. Povenovali sme sa aj príprave na hodiny matematiky.
Vysvetlili sme si, že je potrebné príklady prerátavať, nestačí len počítanie na hodine. Snažíme sa aj
o pravidelnú prípravu do školy, ktorá je nevyhnutná pre získavanie dobrých študijných výsledkov.
Všetko je to proces, trieda je rozumná, šikovná,
majú veľmi vyzreté názory. Počúvam na nich pochvaly, avšak čaká nás ešte veľa práce, veľa úsilia,
v ktorom im určite podám pomocnú ruku.
Pozrieť články gymnázia >

Good
News
2.A (gymnázium)
Uplynulé pondelky mali naši druháci na hodinách
angličtiny a literatúry v anglickom jazyku amerického lektora pána Chaunceyho, ktorý si tieto hodiny s nimi veľmi užil. Nebojácne aj opakovane
odpovedali na jeho niekedy aj záludné otázky. Ich
prezentácie miestami vyvolávali zimomriavky.
A pán Chauncey z triedy odchádzal spokojný…
A to už je čo povedať!
Pozrieť články gymnázia >

Good
News
3.A (gymnázium)
Za normálnych okolností je učiteľ v triede ten, kto
stále len učí. Avšak v 3.A sa študenti učia navzájom. A ako dobre im to ide! A čo robím ja? Fotím
ich, facilitujem a načúvam jednotlivým dvojiciam,
trojiciam alebo inopočetným zoskupeniam. Tento
školský rok pracujeme na našej zručnosti aktívne
počúvať. Keď máme v učebnici text a ten si či už
potichu alebo zborovo prečítame, je to klasická
nuda plná slovnej zásoby, ktorú si študenti niektorí
viac, niektorí menej osvoja. Keď však ten istý text
majú študenti prerozprávať svojmu náhodnému
parťákovi v danej aktivite, a ten si robí poznámky,
aby text vedel zreprodukovať, je to už iné kafé.
Mozgové bunky fičia na plné obrátky, a čas plynie o dosť rýchlejšie. Aktívne počúvanie znamená
aj to, že žiaci vedia uplatniť pravidlo voľné nohy
(=možnosť ísť na wc počas hodiny) efektívnejšie,
rozvážnejšie. Lebo odísť na wc v strede kamarátovej vety sa predsa nerobí.
Pozrieť články gymnázia >
Pozrieť video z aktívneho počúvania >

Good
News
4.A (gymnázium)
Október ubehol rýchlo a ani sme sa nenazdali
a máme za sebou dva mesiace nového školského
roka. Som hrdá, že kolektív našej triedy sa opäť
zomkol. Halloweenskou výzdobou triedy ste nikoho nenechali na pochybách, že v týchto aktivitách
ste jedineční a perfektní zároveň. Teší ma, že nezabúdate ani na štúdium. Tu by som chcela vyzdvihnúť prácu a úsilie najmä Mišky P., Stanky a Mišky
Ž. Oceňujem, ako Ema a Miška Ž. robia prácu navyše a usilovne sa pripravujú na dejepisnú súťaž
v Prahe. Nemôžem nespomenúť, aká som rada, že
ste si všetci prečítali zadané diela americkej literatúry a mohli sme si ich spoločne rozobrať a vytvoriť aplikačné úlohy.
Pozrieť články gymnázia >

Good
News
5.A (gymnázium)
V októbri sa študenti našej triedy zúčastnili
na veľtrhu vysokých škôl v hoteli Satel v Poprade.
Budúci maturanti mali jedinečnú možnosť spoznať zástupcov jednotlivých vysokých škôl, dozvedieť sa veľa užitočných informácií o štúdiu,
o benefitoch, spôsobe štúdia na danej vysokej škole a, samozrejme, načerpať inšpiráciu.Vysokých
škôl bolo na veľtrhu dokopy 20 a boli zo Slovenska
a z Čiech. Každá škola sa profesionálne odprezentovala a jednoznačne zanechala dobrý dojem u študentov našej triedy.
Pozrieť články gymnázia >

Good
News

