s.e.r.p.e.n.t. - projekt
plese. Tí, ktorí ostali v základnom
tábore, sa prechádzali okolo Štrbského
plesa, videli mostíky a obedovali v
kolibe. Druhá partia sa svižným krokom
dostala na Popradské pleso. Po
príchode do Popradu si časť študentov
zahrala bowling v OC Max. Učitelia si
po krátkom oddychu dopriali spoločnú
večeru.
S.E.R.P.E.N.T game – pod
týmto názvom sa ukrývala hra, v
ktorej sme si zhrnuli všetko o projekte.
Žiaci celej školy boli rozdelení do 8
družstiev, každá trieda predstavovala
jedno družstvo a vytvorili sme dva tímy
SERPENT. V jednotlivých učebniach
sme absolvovali tieto oblasti : science
(veda) – čistička odpadových vôd a
analýza vody, economics (ekonomika)
– príklady, porovnanie platieb a
spotreby vody, religion (náboženstvá)
– ako sa využíva voda v jednotlivých
náboženstvách, politics (politika) –

politika, politici a voda, entertaiment
(zábava) – zábavné hry o vode a
s vodou a nature (príroda) - úlohy
zamerané na vodu v prírode. Time
(čas) sa niesol celou hrou. V každej
miestnosti bolo družstvo 20 minút.
Kto iný mohol vyhrať S.E.R.P.E.N.T
game ako SERPENT tím. Každé
družstvo odišlo s malou odmenou.
Nasledoval obed formou švédskych
stolov, kde každý mohol ochutnať
slovenské špeciality. Podvečer sme
hrali divadlo. Každá krajina si pripravila
krátku scénku, ktorú zahrala. Zas a

znova to bolo o vode z rôznych
uhlov pohľadu. Večer patril
žiackej diskotéke a učiteľskej
narodeninovej party.
V piatkové ráno o 4.00 odchádzal
tím z Turecka. Ostatní navštívili
Aquacity Poprad,
kde v úvode bola
prednáška, potom
nasledoval pobyt v
bazénoch a obed.
O štvrtej sme sa
stretli na garden
party – učitelia,
žiaci, Serpent tím,
hudba a výborné
jedlo. Prekvapenie
dňa boli torty od
mamky kolegu
Čopíka, ktorej ešte
raz ďakujeme.
Každá torta bola
pre jednu krajinu, mala zástavku
a bola výborná. Nasledovali
záverečné slová od Toma a koniec.
Sobotňajšie ráno už patrilo len
odchodu.
Kde všade môžete nájsť
informácie o projekte? Oficiálna
stránka projektu je http://ejournal.
eduprojects.net/serpent. Fotky
a hodnotenie každej mobility
nájdete na web stránke našej
školy www.szspp.sk a časopisoch
Fonendoskop. Krátke videofilmy
alebo prezentácie o dojmoch a

skúsenostiach počas dvoch rokov,
ktoré boli prezentované na poslednom
stretnutí v Poprade nájdete v
kabinete fyziky. Alebo si môžete
požičať časopis SERPENT, kde sú
zosumarizované dva roky projektu
SERPENT.
Čo dodať na záver? Dva
roky uplynuli ako voda. Počas
nich vycestovalo do piatich krajín
29 ľudí zo školy. Získali sme
cenné skúsenosti, dojmy, zážitky
a priateľstvá. Zlepšila sa úroveň
komunikácie v anglickom jazyku.
Naši žiaci sa naučili prezentovať pred
publikom a diskutovať v anglickom
jazyku. Na záver jedno veľké ďakujem
vedeniu školy za podporu pri realizácii
projektu, kolegom za aktívnu účasť,
žiakom za prezentácie, účasť na
mobilitách a rodičom žiakov, ktorých
deti participovali na projekte. Pevne
verím, že sa nám spoločnými silami
podarí podať a realizovať opäť nejaký
zaujímavý medzinárodný projekt.
dáša

2011 zima - jeseň

fonendoskop | 9

