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Deň vody – 22. marec

   Svetový deň vody je určený na 22.3. už od roku 1993. Každoročne 
ho vyhlasuje OSN. Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by 
život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam. Aj žiaci 
2.A a 3.A sa zapojili do aktivít súvisiacich s týmto významným dňom. 
Druháci dostali pracovný list z matematiky, kde mali vypočítať príklady 
na sčítanie a odčítanie do 100. Po vypočítaní príkladov si omaľovánku 
vyfarbili podľa výsledkov. V ďalšej aktivite žiaci vyfarbili a vystrihli 
kvapky vody. V každej kvapke bol obrázok, kde všade sa voda využíva.
   Žiaci 3.A úspešne absolvovali online náučný kvíz. Vo väčšine odpovedí 
boli úspešní. Potom vypracovali pracovný list na danú tému. V závere 
vyučovacej hodiny si žiaci medzi sebou zasúťažili. Súťažili medzi sebou 
dvojice. Každý z nich dostal slamku a pohár vody. Víťazom sa stal ten, 
ktorý z dvojice vypil pohár vody ako prvý. Žiakom sme vštepovali, aká 
dôležitá je pre náš život voda, ako by sme si ju mali vážiť a šetriť ňou. 
V rómskom jazyku je voda ,,Pani“, ako vládkyňa života. Bez nej by život 
na tejto planéte neexistoval. Jedna pekná myšlienka hovorí: ,,Voda je 
krv matky zeme. Tráva a stromy sú jej vlasy.“ (Indiánske príslovie)
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   Čítanie má v živote žiaka nenahraditeľný význam, zvlášť v období 
pandémie koronavírusu. Keďže v našej knižnici chýbajú tituly detskej 
poézie, zakúpili sme po 12 ks kníh od spisovateľky Janky Barillovej – Čo 
si mačky rozprávali a Z domčeka pri lese. My sme si už niektoré bás-
ničky prečítali. Sú veselé, poučné a oboznamujú čitateľov so základnými 
životnými hodnotami. Máte sa na čo tešiť!

Marec – mesiac knihy
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V čase od 11.1.-5.2.2021 sa žiaci vzdelávali dištančne. Pedagogickí 
asistenti denne roznášali PL žiakom do rómskej komunity. 

Žiaci si chodili pre nové PL a zároveň doniesli vypracované PL 
z predošlého dňa. Väčšina žiakov javila záujem o vzdelávanie. 
Nápomocní nám boli asistent z komunitného centra a MOPS, ktorí 
nám posielali žiakov.

Dištančné vzdelávanie
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Želáme Vám krásne prázdniny!
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