Čarovné dni v Letnej škole 2022
Chodenie do školy cez letné prázdniny môže byť zábavné a dobrovoľné. O tom sa už
druhý rok presvedčilo 14 žiakov z I. stupňa, ktorí sa prihlásili do Letnej školy, ktorú vyhlásilo
a podporilo Ministerstvo školstva SR.
Cieľom Letnej školy bolo prehĺbiť a zopakovať učivo využívajúc zážitkové metódy
prepájané aj so zmysluplným vyžívaním relaxácie vo voľnom čase. Takéto zážitkové vyučovanie
sme žiakom sprostredkovali od 18.7 do 29.7. 2022, kedy naša Letná škola prebiehala. Program
Letnej školy bol pestrý a zmysluplný a presné popísanie každého dňa by si vyžadovalo samostatnú
stranu.
Ak by sme chceli zhrnúť niekoľkými vetami dianie v letnej škole, mohli by sme povedať, že
žiaci si:
- precvičili základy slovenského jazyka aj matematiky,
- dali priestor čitateľskej gramotnosti,
- naučili sa technike správneho lisovania rastlín a výrobe herbára s popisom rastlín,
- priamo na hospodárskom dvore mali možnosť prísť do kontaktu s mnohými domácimi zvieratami
a dozvedieť sa nové informácie o nich,
- zvládli výstup na piatu najvyššiu vežu na Slovensku - vežu Baziliky sv. Jakuba v Levoči aj s
počítaním schodov, ktorých bolo 216,
- vycibrili si svoje manuálne zručnosti pri výrobe domácich mydiel, čokoládových jednohubiek,
výrobe handrových bábik a náramkov v Galérii umelcov Spiša v SNV,
- sociálne cítenie a empatiu vyjadrili návštevou zariadenia Centrum sociálnych služieb ,,Johanka“
n. o., kde prijímateľom soc. služieb darovali svoje výrobky,
- dozvedeli sa zaujímavé informácie o histórii nášho mesta návštevou mestskej galérie, múzea
a židovskej synagógy,
- učenie sa k zdravému životnému štýlu bolo podporené turistikou. Trasu Hodkovce – Spišské
Podhradie okolo Spišského hradu zvládli bez problémov. Pred absolvovaním turistiky žiaci objavili
čaro, ktoré sa ukrýva za múrmi sociálneho zariadenia Domovina n. o., Žehra časť Hodkovce, ktoré
ponúka sociálny turizmus.
Žiaci chodili do Letnej škole radi, tešili sa na každý deň. Dôkazom je množstvo fotografií,
ktoré svedčia o ich spokojnosti a radosti z učenia a spoznávania nového. Spolu s nimi sme takéto
pocity prežívali aj my. Boli to dni, na ktoré nám ostali len tie najkrajšie spomienky.
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