Prezentácie GFGL na iných základných
školách
Počas tohto roka sme sa zúčastnili 16 prezentácií, ako to vnímali žiaci?

Pripravené na prezentáciu
Miriam : Prezentácia GFGL pomáha žiakom zo ZŠ spoznať systém a štúdium našej školy, aby
mali predstavu, na akú školu sa môžu rozhodnúť prísť. Žiaci reagujú rôzne. Sú takí, ktorých to
naozaj zaujíma, pýtajú sa a chcú vedieť, čo najviac, no aj takí, ktorí o to nejavia žiaden
záujem. Najviac nás potešila reakcia ZŠ Blatné. Povedali sme im, čo je na našej škole zvykom
a ako to u nás funguje a prebieha. Žiaci mali pomerne veľa otázok, čo nás milo prekvapilo.
Prezentáciu vnímali a zaujímalo ich to.
Najviac ich oslovilo Intercambio a spôsob výuky. Boli sme veľmi rady za takúto odozvu, ktorá
bola zo všetkých škôl zatiaľ najlepšia.

Karin: Chodiť prezentovať školu som sa rozhodla najmä kvôli tomu, že si myslím ,že vďaka
prezentáciám sa dozvedia viacej o škole a o štýle učenia. Tieto informácie mi chýbali, keď
som sa hlásila na GFGL.
Bola som zatiaľ na 4 prezentáciách a musím povedať, že ZŠ v Blatnom patrila medzi najlepšie.
Žiaci boli zaujatí prezentáciou aj v porovnaní s ostatnými školami. Pozorne počúvali a mali aj

trefné otázky. Viacerí z nich sa po prezentácii rozhodli prejaviť záujem o bilingválne štúdium.
Zaujalo ich najmä intercambio. Najviac sa pýtali na štýl štúdia a na to, aké boli prijímačky.
Na ostatných školách bol záujem síce menší, no aj tak mali otázky. Na každej škole po našej
prezentácii sa aspoň jeden prihlásil, že by mal záujem prísť aspoň na DOD.

Laura : Prečo som sa rozhodla prezentovať našu školu?
Nuž, 1. ročník, ktorý som tu zažila, sa spája s rôznymi zážitkami a kopou zábavy, ktorú som
počas celej základnej školy nezažila, a preto by som bola rada, keby to zažili aj iní žiaci, ako
ja. Práve november bol obdobím, kedy som sa mohla zúčastniť na prezentácii našej školy na
rôznych iných.
Bola som na 4 prezentáciách, no tá najlepšia bola jednoznačne na Základnej škole v Blatnom.
Už od nášho príchodu som cítila, že sme tam vítané. Ako sme začali s prezentáciou, žiaci
ticho sedeli a počúvali nás, dokonca so záujmom. Po skončení rozprávania sa tak isto pýtali
rôzne otázky a na moje prekvapenie, ich bolo veľmi veľa. Myslím, že práve z tejto školy bude
najväčší záujem o štúdium, no nepochybujem, že aj z ostatných škôl budú záujemci.
Ďakujem takisto p. p. Chovanovej za možnosť zúčastniť sa na týchto prezentáciách.

ZŠ Tbiliská
ZŠ Hubeného
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Tešíme sa na nových žiakov a spolužiakov...

