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Projekt S.E.R.P.E.N.T.

Fonendoskop

S.E.R.P.E.N.T.
N

a našej škole od septembra
2009 realizujeme projekt
S.E.R.P.E.N.T., ktorý patrí
do programu LLP Comenius – školské partnerstvá. Téma je veľmi
jednoduchá - VODA.
H2O sa víri a vlní
celým
dvojročným projektom a žijeme ňou
a s ňou. Voda
znamená život,
rôzne príležitosti
a možnosti. Voda
je prostriedkom
pre interkultúrny dialóg v globálnej, trvalo udržateľnej spoločnosti.
A my sme sa rozhodli vám, milí študenti umožniť prežiť a zamyslieť sa
nad touto kvapalinou spolu s kamarátmi z piatich krajín. Hlavným
koordinátorom je škola SG Tabor,
locatie Oscar Romero, Holandsko.
Našimi partnermi sú I.E.S. Almina,
Španielsko, Istituto Istruzione Superiore Statale "Luigi des Ambrois",
Taliansko, Drammen videregaende
skole, Nórsko a tajným partnerom
škola z Turecka.
Čo znamená S.E.R.P.E.N.T.?
Taký náš had, kde každé písmenko
znamená niečo iné a venujeme mu
určitý čas projektu. Science - veda
( chémia, fyzika, výchova k zdraviu,
medicína), Economics - ekono-

mika (občianska náuka, energia,
matematika, cestovný ruch), Religion – náboženstvo ( kult vody,
voda ako očista), Politics - politika
(dejepis, občianska náuka, prístavy
a kanály, vojna a mier), Entertainment – zábava (šport, hudba, divadlo), Nature - príroda (ľadovce,
vodná hladina, rieky, tsunami) a
Time – čas ( máme čas na

záchranu Zeme a ochranu).
Ako sme začali?
V septembri spracoval projektový
team z radov učiteľov plán projektu
a začala sa príprava projektového
stretnutia v Holandsku. Do krajiny
tulipánov, veterných mlynov
a chrachtov sme odcestovali začiatkom novembra.
Kto?
Učitelia
Zuzka
Čopíková, Katka Tomková a
Dáša Škodyová a žiaci IV.A
triedy Danka Šolcová, Miška
Hricová, Rado Pavlík a Ľubo
Láska. Žiaci sú počas týchto
mobilít ubytovaní v rodinách
nových kamarátov z hostiteľskej
krajiny. Podľa ich slov, sú to veľmi

príjemné rodiny, v ktorých máte
možnosť vidieť ako sa býva a žije v
hostiteľskej rodine. Komunikácia je
v anglickom jazyku. Na pôde
holandskej školy sme sa stretli 45
žiakov a učiteľov z participujúcich
škôl. Témy stretnutia boli veda a
umenie. Miša s Radom si pripravili
anglickú prezentáciu na tému Ako
sa voda dostane do našich domácností. Danka s Ľubom odfotili rieku
ráno, na obed a
večer
a
opísali
okolie.
Podobné
prezentácie mali aj
ďalšie krajiny. Z relaxačného
programu spomeniem
prechádzku po pobreží mora (znie to
veľmi romanticky,
ale nebolo - lialo
ako z krhly), prehliadka historického veterného mlyna a nádherný
deň strávený v Amsterdame. Pracovný program okrem už spomínaných prezentácií, pozostával z
chemického a biologického rozboru

vody a maľovaním vopred určených
námetov s motívmi vody. Stretnutie
sme ukončili večerným programom
v Amsterdame, kde každá krajina
spievala tradičnú národnú pieseň o
vode.
Športové Nórsko. Aj takto by
sa dalo nazvať druhé projektové

stretnutie v partnerskej škole v
meste Drammen. Už z podtitulu
šport je jasné, že z radov učiteľov sa
mobility zúčastnili Peter Kubík,
Zuzka Čopíková a Dáša Škodyová.
Zo žiakov to tentokrát boli zo IV.A
Aďka Danková, Evka Liptáková a
Števo Hudák a z III.A Paťo Jantošovič. Nórsko – krajina zimných
športov, kde sme absolvovali – plávanie, korčuľovanie, sánkovanie a
bežkovanie (D.Š. prvýkrát a prežila
). Podmienky pre športovanie sú na
vysokej kvalitnej úrovni. Obyvatelia
majú možnosť návštevy areálov pre
zimné bežecké športy, zimné
štadióny a rôzne areály pre sánkovanie. Naši žiaci si pripravili
prezentácie v anglickom jazyku.
Števo a Paťo prezentovali zimné
športy na Slovensku, zvyky počas
Vianoc a Eva s
Aďou si pripravili
popis k počasiu a
meraniu
teplôt,
zrážok atď. za tretí
januárový týždeň.
Drammen
je
mesto, ktoré leží
40
km
od
hlavného mesta
Oslo, v ktorom
sme navštívili múzeum Vikingov a
nádherný park zo sochami. Ako
chutí zmrzlina vyrobená pomocou
tekutého dusíka alebo klobáska
opečená na snehu? Opýtajte sa
spolužiakov, ktorí to zažili.

