Moderne – zážitkovo – hravo

Milí predškoláci!
Chceli by sme Vám v nasledujúcich riadkoch predstaviť našu základnú školu.
Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky za posledných 15 rokov prešla veľkou
premenou. Hneď pri vstupe Vás zaujmú esteticky upravené priestory. Moderne
vybavené triedy aj učebne slúžia na výuku zážitkovým učením, zameranú na
objavovanie či riešenie problémov.
Naším hlavným zameraním sú cudzie jazyky. Žiaci od 1. ročníka majú možnosť
vzdelávať sa nielen v anglickom, ale aj v nemeckom, španielskom i francúzskom
jazyku. Od 5. ročníka aj v ruskom jazyku. Na hodinách sa často vyučuje metódou
CLIL, ktorá vnáša konverzačné prvky v cudzom jazyku t.j. po anglicky sa učíme
rozprávať aj na matematike, prírodovede, hudobnej, výtvarnej i telesnej výchove.
Dôkazom odbornej práce našich pedagógov sú výborné komunikačné zručnosti žiakov
v zahraničných projektoch vo Francúzsku, Poľsku či Malte.
Športovo nadané deti sa rozvíjajú v rôznych športoch. Od 5. ročníka nadané
dievčatá sa zdokonaľujú vo volejbale a chlapci v hádzanej. Vytvárame aj výborné
podmienky pre všetkých žiakov v ktoromkoľvek športe. Každoročne sa zúčastňujeme
športového sústredenia v Chorvátsku. Žiaci si svoje záujmy rozširujú v 30-tich
záujmových krúžkoch. Dôkazom toho sú popredné umiestnenia našej školy v rôznych
olympiádach a súťažiach, za čo sme boli už niekoľkokrát vyhlásení ŠKOLOU ROKA.
V tomto školskom roku sme zaviedli novinku – vyučovanie za pomoci lego
stavebníc. Učivo sa následne upevňuje a žiaci lepšie chápu zákonitosti jednotlivých učív.
Sme školou podporujúcou zdravie, dbáme o zdravý životný štýl našich žiakov,
moderne vybudovaná sauna priamo v škole tomu len prispieva.
Vysoko odborná práca špeciálnych pedagogičiek, logopedičky aj školskej
psychologičky priamo v škole napomáha k odbúraniu mnohých výchovno-vyučovacích
problémov.
V multifunkčnom átriu sme vybudovali učebňu pod holým nebom, kde často
trávia teplé letné dni aj deti zo Školského klubu Stonožka. V týchto priestoroch sa
nachádza aj krb, pri ktorom radi relaxujú rodičia s deťmi a pedagógmi pri kultúrnych
programoch a spoločnom grilovaní rôznych dobrôt.
V priestoroch našej základnej školy je k dispozícii aj detská stomatologická
ambulancia.
Naším cieľom je učiť moderne – zážitkovo – hravo.
Budeme veľmi radi, ak si nájdete čas a prídete sa k nám pozrieť!

