Takto to vieme rozbaliť
Projektová konferencia ako oslava Dňa detí
Naša škola oslavuje tento školský rok svoje 25. Výročie, a preto sa všetky aktivity konajú s
nádychom väčšej či menšej oslavy. A tak sa stalo aj počas tradičného, originálneho podujatia
PROJEKTOVÁ KONFERENCIA.
Aj pre tento školský rok sme si zvoli spoločnú tému pre všetky ročníky, tentokrát tému HRA.
A čo môže byť lepšie, ako sa hrať počas Dňa detí. Podľa Marka Twaina „Práca je všetko, čo
človek musí robiť, a hra je všetko, čo človek nemusí robiť.“ A my nemôžeme nesúhlasiť.
A tak sme sa všetci zišli 1. júna 2018, aby sme tento deň spoločne oslávili hrou. Avšak nie
obyčajnou. Študenti III. až VI. ročníka si pre svojich spolužiakov pripravili rôzne spracovanie
spoločnej témy formou hry, a to z pohľadu rôznych predmetov.
Žiaci III.A si pripravili v spoločensko-vednej učebni hry z predmetu geografia, a to
"Olympijské hry, Cesta svetom a Cestujeme po Kanade". Predmet dejepis zobrali do rúk žiaci
III.B a na dvore školy mali pripravené hry "Milujeme dejepis, Spoznávame Grécko, miesto
putovania a Dejepisné aktivity".
IV. ročník nezaostal a IV.A sa predstavila v jazykovej učebni v predmete anglický jazyk,
mali pripravené tri hry v anglickom jazyku, a to "English board game, Quiz about video
games a Photosynthesis (English and game at once)". IV.B sa popasovala s predmetom
slovenský jazyk, a to netradičným spracovaním známej hry Romeo a Júlia s krásnym názvom
"Hra hier".
V. ročník sa zameral na prírodné vedy. V.A nám predstavila fyziku ako predmet plný hier. A
to originálnymi aktivitami "Urob, uhádni, vysvetli fyzikálny pokus a Čarovná taška plná
fyzikálnych pokusov - nikdy nevieš, čo si vytiahneš". V.B v učebni chémie predstavila tento
predmet súborom troch zaujímavých hier " Pach - kartová hra, Chemster - kombinácia dvoch
pojmov – „chémia“ a známej zábavnej hry „twister" a Chémia is my sen".
Celý súbor úžasných aktivít uzatvorili žiaci VI. ročníka, ktorí nám priblížili predmety
matematika a finančná matematika ako oblasti plné hier každodenného života. VI.A
interaktívnou šou "Čo ja viem" prostredníctvom mobilnej aplikácie a VI.B spoločenskými,
vzdelávacími, vedomostnými a hlavne zábavnými hrami s názvom "GAMELAND".
Celá prehliadka bola plná zábavy a to nielen v budove školy, ale aj na školskom dvore. Veď
učenie nie je len sedenie v triede, v lavici, ale aj prostredníctvom netradičných aktivít, ktoré
obohacujú život nielen žiaka, ale aj učiteľa.
Opäť sa nám potvrdilo, že gymleťáci sú plní nekonečných nápadov a nezastaviteľnej
kreativity.

