Letná škola
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypísalo výzvu na
rozvojový projekt „Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021“. Letné školy
sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov dištančného vzdelávania na
vzdelávacie výsledky žiakov. Zámerom Letnej školy je poskytnúť žiakom základných škôl
možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si
nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021. Letná škola neprebieha vo forme
klasického vyučovania, ale jej primárnym cieľom napriek tomu ostáva vzdelávanie a rozvoj
kompetencií žiakov.
Naša škola sa úspešne zapojila do projektu Letná škola. Plánujeme zorganizovať 6
cyklov počas 1 týždňa od 9. – 13. 8. 2021. Skupine žiakov z 1. stupňa sa bude venovať
PaedDr. Renáta Valková, piatakov budú viesť Mgr. Ľudmila Jacková a Mgr. Vladimír Jacko,
šiestakov Mgr. Barbora Labudová a siedmakov si rozdelia Mgr. Zdenka Kukoľová a PhDr.
Zuzana Vilčková.
Každý deň bude mať tematické zameranie, pričom sa v jednotlivých aktivitách budú
prelínať témy z rôznych vzdelávacích oblastí. Žiakov čaká množstvo zaujímavých aktivít,
napríklad:
1. Biologicko-geografické poznávanie - turistická vychádzka do vysokých Tatier
spojená s poznávaním rastlín, orientáciou v prírode rôznymi spôsobmi.
2. Záhradka v kvetináči – kreatívne dopoludnie.
3. Noc v škole – Noc výskumníkov (zábavné biologicko-matematické pátranie).
4. Nedeľný obed – čítanie s porozumením, opis pracovného postupu, stolovanie,
zábavné varenie a pečenie.
5. Literárno-dejepisná exkurzia.
6. Biologicko-geografické poznávanie – vychádzka na Medvedí vrch v Spišskom
Hrhove, opekanie.
7. Návšteva ZOO.
8. Návšteva útulku a mnoho iných zaujímavých aktivít.
Program Letnej školy bude upravený podľa aktuálnej epidemiologickej situácie
a podľa aktuálneho počasia. Aktivity budeme striedať zo všetkých vzdelávacích oblastí podľa
potrieb žiakov a budú prispôsobené ich veku. Aktivitami chceme u žiakov rozvíjať kritické
myslenie, budovať schopnosť spolupráce, vzájomnú súdržnosť a pomoc slabšiemu.
Žiaci si zaujímavým spôsobom zopakujú a upevnia problematické učivo zo
slovenského jazyka, biológie, geografie, matematiky či anglického jazyka, a pritom sa zabavia
s kamarátmi. Už teraz sa tešíme na príjemne strávený čas!
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