Exkurzie:
Chémia a fyzika : Ženeva – CERN
Geografia a dejepis: Pobaltie, Petrohrad
Slovenský jazyk: Revúca, Orava
Chémia a fyzika : Ženeva – CERN
Cieľom exkurzie je stretnutie min. 42 žiakov cieľovej skupiny s významnými vedcami svetového
mena, osobne s nimi diskutovať o nových poznatkoch vo vede. Priamo na mieste si vyskúšať
množstvo rôznych chemických a fyzikálnych pokusov prebudiť a upevniť v žiakoch záujem
o vedu ako takú. Okrem exkurzie priamo v CERNe bude súčasťou návšteva Technorama vo
Winterthure – interaktívne múzeum s fyzikálnymi a chemickými pokusmi, ktoré je možné si
priamo vyskúšať, prehliadka hlavného mesta kantónu Ženevy s viacerými historickými
budovami, budova OSN, prehliadka Bernu a návšteva Múzea A. Einsteina.
Geografia a dejepis: Pobaltie, Petrohrad
Žiaci budú mať možnosť porovnať poznatky nadobudnuté v škole priamo s realitou, čím
vyučovanie zmeníme z abstraktného na konkrétne, zároveň žiaci zážitkovou formou získajú viac
vedomostí.Žiaci navštívia hlavné mesto Lotyšska - Riga (UNES
Švédsku bránu, Pamätník Slobody, hlavné mesto Estónska – Tallin, kde bude prehliadka
historického centra, zachovalého mestského opevnenia, Stará tržnica s množstvom historických
domov, Radničné námestie s gotickou radnicou a lekárňou, hradné návršie Toompea s
pravoslávnou katedrálou Alexandra Nevského, ako aj druhé najväčšie mesto Litvy Kaunas. Žiaci
spoznajú aj Petrohrad a jeho pamiatky P
palác sú zaujímavé z toho dôvodu, že ide o historické pamiatky, ktoré sú výsledkom reformnej
politiky za vlády Petra Veľkého a Kataríny II. Ich návšteva umožní žiakom hlbšie pochopiť
reformnú politiku Petra Veľkého a jeho úspechy pri modernizácii Ruska. Téma je súčasťou učiva
v rámci tematického celku – Fenom
"Biela labuť",
nasov dom, - uvedené historické pamiatky umožnia žiakom spoznať
jednotlivé architektonické štýly najmä stredovekú gotiku a súvisia s tematickým celkom
Stredoveký svet, Svet rytierov a katedrál. Žiaci spoznajú aj nádhernú prírodu v danej oblasti.
Slovenský jazyk: Revúca, Orava
Cieľom je spestriť hodiny slovenského jazyka a literatúry, zaktivizovať, prebudiť a upevniť v
žiakoch záujem o slovenskú literatúru a pestovať v nich hrdosť na naše kultúrne dedičstvo. Dve
exkurzie budú vybrané s ohľadom na významné symboly našej literárnej histórie: 1. slovenské
gymnázium a obdobie romantizmu, spoznanie života a rodiska nášho popredného mysliteľa P.J.
Šafárika, Memorandum národa slovenského, historické pozadie založenia Českoskoslovenskej
republiky, poslanie Matice slovenskej, Národný cintorín, život a tvorbu predstaviteľov slovenskej
realistickej literatúry - P. O. Hviezdoslava a M. Kukučína a pod. Žiaci si takto budú môcť pozrieť
autentický obrazový a textový materiál, spoznať literárnu históriu, na ktorú môžu byť hrdí.
Exkurziami zároveň podporíme najmä zážitkové vyučovanie.

