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Milí rodičia,
azda nikdy v doterajšej histórii sme
tak veľmi nepotrebovali počuť (a čítať) Good News viac, než práve teraz.
Sme veľmi radi, že aj napriek týmto
ťažkým, domácim, neobvyklým, …
(doplňte sami) časom sa s Vami máme
s čím podeliť.
Veríme, že ste všetci doma šťastní
a v duševnom a fyzickom zdraví, a že
už máte v malíčku:
•
•
•
•

všetky stolové hry
všetky kartové hry
celý televízny program
najnovšie recepty kváskového chleba
• harmonogram používania počítača
každého člena rodiny
Všimli ste si, že sme doteraz ani raz
nepoužili to slovo na k, ktoré sa na nás
valí z každej strany? Dúfame, že tak
ako sa s ním v týchto Good News nestretnete, tak sa s ním nestretnete ani
osobne. Jednou z ďalších good news
je totiž aj to, že sme v našej (už dezinfikovanej) škole doteraz nezaznamenali žiaden prípad nakazenia.
Prajeme Vám, aby ste mali mnoho dôvodov spomínať si s odstupom času
na toto obdobie čo najlepšie.
Vidíme sa na Webexe.

– Vaša LA

Prečítajte si náš marcový
výber z internetovej stránky,
Instagramu a Twitteru:
»
»
»
»
»

Web: vaša fotogaléria
Web: domáce vyučovanie
Instagram Top Foto
Instagram kvíz
Twitter novinky

Martina Strenková
(učiteľka gymnázia)

„Väčšina študentov funguje ako hodinky, tešia ma moje dievčatá (4.A),
väčšina prvákov, tretiaci napísali pekné aplikačné úlohy z LAJ–ka (Literatúra v anglickom jazyku), piataci pracujú všetci – možno ešte lepšie, ako
keď sme boli v škole.“

Peter Drozd
(učiteľ gymnázia)

„Väčšina žiakov už absolvovala zadanie Čítanie nahlas. Text bol náročný
(A2 – B1), žiaci Life Academy čítajú španielsky text perfektne, môžem
všetkých ubezpečiť, že by v pohode
zahanbili aj rodených Španielov. Klobúk dolu.“
» Vypočuť si Jakubove čítanie
Keď sme pri španielčine: pozrite si
jej stránku, ktorá prešla rozsiahlou
rekonštrukciou, prihláste sa na odber
Týždenného trojlístka a sledujte naše
videá ‘Ako sa to píše‘ na YouTube.
» Pozrieť stránku o španielčine

Mária Hrobková
(učiteľka základnej školy)

„Veľmi pozitívne hodnotím komunikáciu s rodičmi a žiakmi. Myslím si,
že táto situácia, nás všetkých viac zbližuje. Rodičia a deti mi posielajú veľmi pekné videá a fotky.“

Terezka Hlaváčiková
(učiteľka gymnázia)

„Dnes som mala so svojimi žiakmi online komunitu. Bolo krásne ich opäť
vidieť, že sú zdraví a plní humoru.“

Lucka Zlacká
(učiteľka základnej školy)

„Mne sa podarilo vytvoriť aplikačné
úlohy, spojazdnila som sebe aj môjmu
manželovi Webex. Hneď sme spustili
„konferenčný“ hovor. Žiaci sa mi ozývajú v rôznych intervaloch, niektorí
už majú aj svoj mail, telefonujú si navzájom. Mňa zasypávajú množstvom
fotiek, videí, píšu mi pekné i veselé
maily.“

Veronika Chmurová
(učiteľka základnej školy a gymnázia)

„Ja som spokojná, naše šikovné študentky sa hýbu, posielajú mi fotky
z prechádzok a verím, že aj trošku pobehnú. Vytvorili projekty v PowerPointe z pravidiel športov, aj mi čo to
poslali o ich športových vzoroch.
Deti zo špeciálnych tried posielajú
krásne práce – projekty, farebne spracované referáty, obrázky, všetko čo
zadám. Rodičia sú úžasní, viem koľko
ich to stojí námahy, pomáhajú ako sa
len dá. Je to viditeľné, klobúk dole.“

Mária Sendecká
(učiteľka v Krásnych Sadoch)

„Tento týždeň som teda bola „na návšteve“ v pár obývačkách a izbách.
Máme aj pozitívne spätné väzby
od rodičov, že ich tiež bavia naše úlohy, tiež sa niečo pri tom naučia, čo ma
veľmi potešilo. Môjim deťom robím
aj videjká, aj fotky, načítavam im rozprávky a tento týždeň aj príbeh o bielych kamzíkoch a Slavoňovi.“

Ľubka Gvozdiaková
(učiteľka gymnázia)

„Musím povedať, že som mimoriadne milo prekvapená, aké sú deti pracovité a spoľahlivé a ešte aj ochotné pomôcť. Chválim aj gymnazistov,
u tých mám pocit, že k práci pristupujú veľmi zodpovedne – teda aspoň čo
sa seminaristov týka.“

Zuzka Madejová
(učiteľka základnej školy a gymnázia)

„Za posledné dni som zažila veľa pozitívneho. Deti sa snažia, komunikujú
a sú naozaj veľmi šikovné. Vďaka karanténe sa aj ja vzdelávam, napr. vytváram si vlastne online testy nielen
na EduPage. Vďaka nim získavam
peknú spätnú väzbu, čo nevedia
a k čomu sa musím vrátiť, precvičiť.“

Zuzka Maškulková
(učiteľka základnej školy)

„Ja musím napísať, že moji milí Výskumníci a ich rodičia sú mi veľmi
nápomocní. Posielajú mi úlohy, fotky,
videá a prekrásne obrázky. Veľmi ma
potešil list od Alexa z V.N, ktorý mi
napísal, ako veľmi mu už chýba dejepis a biológia.“

Viktória Melikantová
(učiteľka gymnázia)

„Začala som pomaličky aj s novým
učivom a deckám to ide. Čo sa mi
páči, je zodpovedný prístup detí, či
už k projektom, cvičeniam, písaniu
do zošitov, dokonca robia aj listeningy, a to aj dobrovoľne. Vysvetlila som
im, aby to brali ako denný kontakt
s angličtinou, ktorý potrebujú, a nie
ako nejaký „trest“.“

Janka Vernarčík
(učiteľka gymnázia)

„Dnes som mala online hodinu s 3.A
(45 min) – z 18 sa nahlásili 17. Musím povedať, že je to výborná zmena
aj pre deti, nemusíme si nič posielať,
vidíme sa, počujeme sa a dnes sme
trebárs stihli spraviť gramatiku (ktorá
je na samoštúdium náročnejšia). Keďže aj zajtra máme gramatiku, deti sa
zhodli a zahlasovali za ďalšiu online
hodinu. Zajtra si takto tiež spravíme
cvičný diktát.“

Katarína Schweitzerová
(mamina)

„Veľmi pozitívne hodnotím systém
vyučovania. Bruno stále niečo študuje, píše scanuje, zatvára sa, lebo ide
robiť test a nechce byť rušený. A takto
rozbehnutý sa potom ešte nad rámec
učí sám aj nemčinu. Dokonca aj mne
nainštaloval aplikáciu na učenie jazyka, tak sa musím aj ja zdokonaľovať
v angličtine, čo je tiež pozitívne.
Je to veľmi dobre nastavené, ale aj
napriek tomu verím, že to už nebude
dlho trvať v takomto režime.
Ako aj Bruno skonštatoval, nikdy by
neveril, že to povie, ale chýba mu chodenie do školy.“

Kopperovci
(rodinka)

„Veľmi oceníme, keď nám budete aj
naďalej posielať úlohy, ktorými zabavíme naše detičky.“

Zuzana Turočeková
(mamina)

„Za úlohy a zadania pre deti som vďačná, vypĺňa im to časť programu dňa.
Linda dostáva od p. učiteľky Michalkovej naozaj zaujímavé zadania, ktoré ju veľmi bavia.“

Eva Majzlíková
(mamina)

„Ja by som chcela veľmi pekne poďakovať pani učiteľkám, že si našli čas
a našli pre deti aktivity, ktorými vyplníme tieto dni.
Obidvaja moji chlapci sa tomu veľmi
tesia keď poviem že im pani učiteľka
posiela zaujímavé prace a, že ich pozdravuje.“

Eva Fedorová Gánovská
(mamina a vychovávateľka v našej
základnej škole)

„Félix dostáva naozaj tvorivé aj pestré úlohy, aj do PZ aj cez net, zatiaľ
v pohode stíha, ak máme dobrý signál
a všetko ide ako má.“
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