24.9.2019
Návšteva zo Strednej pedagogickej školy Sacré Coeur Pressbaum
Hostia: 24 (20 žiakov + 2 učitelia + 2 koordinátori)
Zapojení do programu: Mgr. I. Macejová, Mgr. V.Zemanová, Mgr. M. Štekláčová,
Mgr. M. Mišenčíková, Mgr. Z. Uričová, Ing. D. Hronská, Mgr. T. Filová, + žiaci 2.
D, 3. A, 4. B (58 žiakov)
Koniec augusta a celý začiatok septembra sa niesol v príprave aktivít, ktoré
sme pre rakúskych hostí naplánovali ešte v júni na konci školského roka. Nechceli
sme nič nechať na náhodu, pretože aj predchádzajúce stretnutia (jedno u nás na
SOŠPg a druhé v Pressbaum) mali vysokú úroveň.
P. učiteľka Macejová v spolupráci so žiačkami z 3. A pripravili pre hostí
hudobný workshop „Poďte deti medzi nás, pani Hudba volá vás“. V zmiešaných
tímoch si vyskúšali rakúski žiaci spolu so žiačkami z 2. D rôzne hudobné aj
tanečné aktivity. Po spoločnom obede v školskej jedálni sme sa presunuli do
Starého Mesta, kde žiaci 4. B pod vedením p. učiteľky Zemanovej, podrobili
zmiešané skupiny našich žiakov a hostí rôznym zábavným tímovým skúškam.
Zábava pri aktivitách zaujala aj okoloidúcich turistov. Nezaobišlo sa to bez
komunikácie v anglickom aj nemeckom jazyku, preto ďakujem aj p. učiteľkám
Uričovej, Hronskej, Štekláčovej a Mišenčíkovej za jazykovú prípravu.
Bodkou programu bola prehliadka výstavy Kaligrafie v Bibiane s tvorivými
dielňami, zameranými na výtvarné možnosti práce s písmom.
Cieľom spoločných stretnutí s rakúskymi partnermi je vzájomne
inšpiratívna výmena metodických skúseností pri práci s deťmi v Materských
školách a deťmi v Školských kluboch
Postrehy zúčastnených žiakov:
Bolo super vyskúšať si niečo také. Všetky aktivity ich bavili, aj napriek tomu,
že to boli aktivity nachystané pre deti základnej školy. Všetci sa pekne zapájali,
boli ochotní a veľmi šikovní. Pre nás to bola veľká skúsenosť najmä čo sa týka
jazyka. Predsa nie je ľahké, niečo len tak lusknutím prsta dať do iného jazyka.
Takže myslím si, že sme to naozaj super zvládli a ak bude niekedy ešte takáto
príležitosť, určite sa zapojíme.
Viktória Ružičková 3.A

V utorok 24.9. 2019 sme privítali na našej škole študentov zo Strednej
pedagogickej školy Sacré Coeur Pressbaum. Nevideli sme sa po prvýkrát, keďže
sme minulý rok boli na návšteve ich školy my. Tretiačky si pre nich pripravili rôzne
aktivity, ktorými sa mohli inšpirovať v ich budúcej práci. Rozdelili ich na 4 skupiny.
Naša trieda absolvovala aktivity spolu s nimi. Precvičili sme si aj angličtinu
a odbúrali strach z komunikácie, ktorý bol na oboch stranách. Po obede sme sa
presunuli na Hviezdoslavovo námestie, kde si pre nás štvrtáci pripravili spoločné
aktivity, pri ktorých sme sa dobre zabavili. Na konci sme si spoločne zatancovali.
Tešíme sa na budúce stretnutie.
Petra Jančigová 2.D
Myslím, že námet akcie bol dobrý, trochu mi však vadila chaotická organizácia
na mieste. Bolo to však spôsobené aj tým, že ich autobus meškal. Ďalšou prekážkou
bolo to, že niektorí odmietli robiť niektoré aktivity, alebo sa neopýtali, keď niečo
nevedeli. Chýbala lepšia komunikácia.
Bolo to super. Rozprávala som sa s nimi po nemecky, aj s rakúskymi učiteľkami.
Žiaci boli veľmi milí a zapájali sa do všetkých aktivít. Bola to dobrá skúsenosť a som
veľmi rada, že naša škola to pre nás poskytla. Myslím, že to bude fajn, ak sa to ude
organizovať každý rok, pretože je to super skúsenosť pre žiakov našej školy. Veľká
spokojnosť.

Boli milí, zapájali sa a celkový dojem bol super, smiali sa, čo bol znak toho,
že ich to bavil. Prekvapilo ma, že nás tiež chceli naučiť tanec, čo bolo super.
žiaci 4. B

