
  

Návšteva zo Severu



  

Angličtinárska výpomoc

Hneď prvý týždeň po Vianočných 
prázdninách k nám do školy zavítali vzácni 
hostia. Bolo ich šesť, strávili na našej 
škole 3 dni. Vypomáhali precvičovať 
angličtinu a svojim spôsobom aj geografiu. 
Návšteva z Americkej Aljašky zožala 
úspech medzi študentmi svojou 
láskavosťou, výpomocou, možno aj 
trpezlivosťou, ale hlavne zaujímavosťou 
svojej prezentácie o ich rodnej zemi.



  

 8.1.2008 v utorok. Naša návšteva aj so svojimi „pasáckymi“ 
manažérkami, pomocníčkami a prekladateľkami. Zľava 
(hore) :Lucia Darážová ( 3.B), Kristína Prochácová( 4.A), 
Zuzana Grejtáková (3.B).

A návšteva – zľava: Katie, Jeff, Jake, 
Hannah, Joe a Alek



  

Po príchode
    našich priateľov do 

školy priviedli a robili 
im spoločnosť starí 
známi - Tom a Linda. 
Na vrátnici si ich hneď 
vyzdvihli „manažérky“ 
Lucia a Zuzana, ku 
ktorým sa neskôr 
pridala aj Kristína. 
Spoločne sme ich 
odviedli do 
„zasadačky“, kde si 
odložili veci.



  

Spoločné hodiny so študentmi
Takmer každá hodina 

sa začínala slovami 
„Welcome To Alaska“.
Najskôr nám pomocou 

krásnej prezentácie 
predstavili svoju 
rodnú zem, a potom 
si niektoré triedy 
rozdelili do skupín a 
robili s nimi rôzne 
aktivity. Prezentovali 
rýchlo, no nie vždy 
vyšiel čas, aby sme 
sa aj zahrali.



  

Celú robotu sprvu robili 
len Katie a Alek. O pár 
dní neskôr sa však 
pripojila aj Hannah a 
Jake. Hannah si 
zobrala na starosť 
výklad o „The Interior“, 
čo je stred Aljašky a 
Jake rozprával o 
aljašskom hlavnom 
meste a rodnom meste 
ich všetkých – Juneau. 
Jeff bol „technikom“ a 
Joe rozdával odmeny 
za správne odpovede 
na otázky, ktoré 
podchvíľou padali 
ohľadom prezentácie.



  

Prezentácia



  

Aktivity a hry, čo si pre nás 
pripravili



  

Známa hra Stoličky v angličtine



  

Práca po skupinkách s časopismi o 
Aljaške

Naši študenti sa snažili, 
Aljaškani za to rozdávali sladké 
odmeny, pohľadnice, časopisy 
– čo sa komu páčilo. Dokonca 
sa sem-tam pridal aj Tom s 
Lindou. Manažérky behali z 
miesta na miesto pomáhať s 
prekladom a povzbudzovať obe 
strany.



  

Koncert špeciálne pre Aljaškanov, od 
štvrtákov

Pod 
vedením 
pani 
profesorky 
Jägerovej



  

Štvrtkové 
popoludnie

Ako to už u nás zvykom 
býva, tak ako každý 
štvrtok, aj tento sa 
hral volleyball. Tento 
krát to bol ale 
špeciálny zápas 
Slovensko:Aljaška.

S radosťou – zápas 
vyhrali domáci.



  

Hralo sa dobre



  

Zblížili sme sa
A aby toho ešte nebolo 

málo, po namáhavých 
dňoch si pre nás naši 
priatelia pripravili 
takzvaný „Coffee-
house“. Boli dva, vo 
štvrtok a v piatok. 
Konali sa v hoteli 
Astra, Aljaškani hrali 
živú hudbu a 
spoločne sme hrali  
hry rôzneho 
charakteru. A keď 
prišiel čas rozlúčky, 
bolelo to o to viac.



  

Coffee-house



  

Všetci spolu



  

Aljaška je vraj miesto kde sa sny stávajú 
skutočnosťou. Mendenhall valley – 
miesto, o ktorom majú niektorí Slováci 
možnosť povedať, že tam majú 
priateľov. 

Prezentácia: Lucia Darážová
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