Deň otvorených dverí - vyhliadky do budúcnosti
Osemročné gymnázium je perspektívou pre šikovné a nadané deti - žiakov piatych ročníkov.
Ešte pred absolvovaním prijímacích skúšok ponúkame príležitosť spoznať našu školu,
oboznámiť sa s podmienkami štúdia a vďaka neformálnemu stretnutiu s našimi primánmi
aj získať referencie na základe ich polročného štúdia u nás.
Tohtoročný Deň otvorených dverí sa konal vo štvrtok 8. februára. Na tento deň sa najviac
tešili naši primáni, ktorí malých návštevníkov hrdo sprevádzali počas celého popoludnia.
Dobre si pamätali situáciu spred roka, veľmi živo sa vedeli vcítiť do situácie piatačikov. Boli
k nim milí, ústretoví, chápaví a veľmi zodpovedne si plnili svoje povinnosti. Pre všetkých
zúčastnených bol pripravený bohatý program.
Piataci spoznávali priestory školy a jednotlivé odborné učebne v organizovaných skupinách.
Primáni ako vedci, informatici, knihomoli, umelci a športovci si vzali pod svoj patronát
žiakov a postupne podľa časového harmonogramu spoločne navštevovali jednotlivé učebne.
Myšlienka - raz vidieť a osobne si vyskúšať je viac ako niekoľkokrát počuť - sa tu naozaj
potvrdila. V odborných učebniach chémie a fyziky žezlo prebrali študenti a formou
demonštračných a praktických metód umožnili malým návštevníkom zahrať sa na skutočných
vedcov a bádateľov. Ani v jazykovom laboratóriu to nebolo inak. Didaktické hry v anglickom
jazyku zamerané na rozvoj slovnej zásoby a na tímovú spoluprácu nenápadne povzbudili u
našich zverencov zmysel pre kolektív a pohotové reakcie. Táto pätnásťminútová aktivita,
súdiac podľa ich tvárí, zanechala príjemné dojmy. V učebni informatiky sa opäť zahrali.
Čakali na nich legorobotické autíčka. Samozrejme, tí odvážnejší si vyskúšali, ako sa ovláda
študentmi zostrojené vozidlo. Informačné a komunikačné technológie sú dnešnej mládeži
veľmi blízke, takže aj z tejto miestnosti vychádzali piataci s rozžiarenými očkami. Poslednou
sprístupnenou miestnosťou bola spoločenskovedná učebňa. Množstvo máp a zaujímavých
žiackych projektov hosťom napovedalo, že tu sa budú učiť dejiny a geografiu. Svoje
doterajšie vedomosti si mohli preveriť vyplnením tajničky, za čo úspešný riešiteľ dostal
sladkú odmenu, a dozvedeli sa zároveň, aké pútavé exkurzie sa počas štúdia absolvujú.
Nielen žiaci, ale aj rodičia mali zmysluplne vyplnený čas. V priestoroch jedálne získali
dôležité informácie o štúdiu a prijímacích skúškach a od študentov vyšších ročníkov zas
autentické informácie o výmenných študijných pobytoch v zahraničí.
Deň otvorených dverí bol ďalším krokom k životnej zmene v živote piatakov – smerom k
štúdiu v našej škole. Veríme, že sme naplnili ich očakávania a predstavy o vysnívanej škole.
Teraz závisí už len od nich, aký výkon podajú na prijímacích skúškach. Prajeme im veľa
šťastia.

