Ako po minulé roky, ani tento nebol výnimkou a naša škola opäť otvorila svoje brány pre
návštevníkov a možno budúcich prvákov. Tí si tu mohli pozrieť veru všeličo. Cez zaujímavé
chemické pokusy, ruské divadlo, overiť si svoje znalosti slovenčiny a matematiky v testoch či
zmeranie si krvného tlaku. Veru, škola bola plná nových tvárí a tak sme niekoľkým z nich
položili zopár otázok.
Lenka(16) a Veronika ( 16), ZŠ Dolný Hričov
Čo poviete na deň otvorených dverí?
Zatiaľ je to tu celkom v pohode.
Máte vážny záujem o štúdium na našom gymnáziu?
Zvažujeme to.
Kvôli čomu sa rozhodujete ísť práve sem?
Je to veľmi odporúčaná škola. Je aj dosť populárna.
Andrej, ZŠ A.F. Kollára , Terchová
Čo hovoríš na deň otvorených dverí?
Je tu super. Originálne.
Si rozhodnutý, že pôjdeš študovať práve sem?
Uvažujem o tom, no pravdepodobne pôjdem na Veľkú Okružnú. Je to bližšie. Ak by som šiel
na Hlinskú, musel by som viac dochádzať.
Lucka, ZŠ Námestie Mladosti
Ako hodnotíš deň otvorených dverí?
Totálny chaos.
Čo tu najviac upútalo tvoju pozornosť ?
Asi schodiská. Sú zvláštne umiestnené.
Je niečo čo sa ti tu nepáči?
Áno. Niekde sú dosť staré a škaredé okná.
Samo, ZŠ Lichardova
Čo sa ti páčilo najviac na dni otvorených dverí?
Pokusy v chemickom laboratóriu boli super. A tiež scénka Rómeo a Júlia.
Chcel by si ísť študovať práve sem?
Musím.
Je niečo, čo ťa odrádza od štúdia na našom gymnázií?
Áno. Tie staré okná.
Martin, ZŠ Námestie Mladosti
Ako by si zhodnotil deň otvorených dverí?
Super. Mne sa to páči.
Čo ťa najviac upútalo?
Chémia. A pokusy. A páči sa mi, že používate interaktívne tabule. Aj my ich na škole máme
a je to super, lebo to šetrí životné prostredie.
Vyskúšal si si nejakú aktivitu, ktoré si navštívil?
Skúsil som si test zo slovenčiny. A dopadol celkom dobre.
Na škole máme možnosť štúdia ruského jazyka. Ak by si sa sem dostal, zvolil by si si ho?
Asi nie. Veľmi ma neláka.

So žiakmi 9.ročníka sa rozprávala Ľubica Ďurneková z 2.D

