PREHĽAD EXKURZIÍ a KURZOV V ŠK.ROKU 2014/2015
Ročník

PK

Mesiac

I.

SJL,
BIO,UMK

I.

DEJ,UMK

september
október

I.

TSV

február/
marec

II.

II.

II.

SJL
DEJ

BIO,CHE

SVP
(DEJ, SJL)

II.

MAT
GEO

II.

TSV

apríl

Miesto

Gaderská dolina, Martin, Blatnica
– Múzeum K. Plicku, Múzeum
slovenskej dediny, Múzeum M.
Benku

Po stopách histórie mesta Žiliny
Malinô brdo

Cieľ
Prostredníctvom lektora predstaviť
žiakom neobyčajné ekologické spoločenstvá
Veľkej Fatry, rozvíjať vedomosti o ľudovej
kultúre, o tvorbe významných slovenských
umelcoch 20. stor. a prehlbovať tak hrdosť
na naše kultúrne dedičstvo.
Prostredníctvom sprievodcu TIK Žilina
spoznávať slovenskú a regionálnu históriu so
zreteľom na historické jadro Žiliny.
Lyžiarsky a snoubordingový výchovnovýcvikový kurz.

Zodp. vedúci
za org. zabezp.

p. Štalmachová
p.Čorná

p. Fašková

p.Bebčáková

Trvanie

Fin.
rozpočet./žiak

1 deň

10 €
/8€ doprava
2 € vstupné/

3 hodiny

MHD
+ 2 € sprievodca

5 dní

180 €

Martin – Slov. nár. knižnica,
SNM –Etnografické
múzeum, Národný cintorín,
Memorandovo námestie

Sprostredkovať žiakom praktické informácie
o Nár. knižnici v Martine, spoznávať ľudové
tradície a zvyky, navštíviť pamätné historické
miesta.

p.Červencová
p. Štalmachová

1 deň

16 €
/5 € doprava
1 € vstupné
SNM
10€ vstupné
SKD/

Čistička odpadových vôd – Horný
Hričov

Spoznať podstatu chemických metód
využívaných na sledovanie kvality čistoty
vody a poukázať na potrebu minimalizovania
odpadov, šetrenia pitnou vodou a využívania
kalov.

p. Leibiczerová

3 hod.

3 € /doprava/

Nitra
Nitriansky hrad, Múzeum
Ponitrianske, Diecézne,
Chrám Sv. Emeráma, Kostol sv.
Michaela Archanjela v
Dražovciach

Sprostredkovať informácie o mieste
pôsobenia Cyrila a Metoda, spoznať
historické miesta z obdobia Veľkej Moravy
a navštíviť pamätné miesta slovenskej
národnej histórie.

p. Fašková
p. Štalmachová

1 deň

12 €
/doprava 10 €
vstup múzeá
2€/

december

Bratislava

Oboznámiť žiakov s využitím IKT vo vyučovaní
matematiky v Centre moderných technológií
EDULAB a identifikovať významné funkcie
hlavného mesta z hľadiska spoločenského
a geografického.

p. Potočáková
p. Hiková

1 deň

november

Mestská plaváreň ZA
Aquapark Dolný Kubín

p.Jurinová

5 dní
3hod/deň

apríl

marec
(v čase
konania MS)

september/
október

Plavecký zdokonaľovací kurz.

12 €

20 €

III.

SVP

október

III.

TSV

september

IV.

SVP
(SON, SED)

február

IV.

SVP
(SON)

IV.
SSJ

SSJ
SED

Brezová pod Bradlom, Modra

Sprostredkovať informácie o živote
a politickom pôsobení Ľ. Štúra
a M.R.Štefánika, spoznávať slovenskú
históriu, rozvíjať hrdosť na naše historické
dedičstvo.

p. Sklenárová

ŽA a okolie

Kurz ochrany života a zdravia.

p. Kubáňová

Národná rada SR Bratislava
Múzeum židovskej kultúry –
Expozícia judaík

október

september/
október

Hájovňa P.O. Hviezdoslava,
Oravský hrad

Oboznámiť sa s procedúrou a pravidlami
parlamentnej práce na pôde Slovenského
parlamentu.
Sprostredkovať informácie o židovskej
kultúre. Viesť žiakov k rešpektovaniu inakosti
kultúr, budovanie tolerantného
a empatického postoja k národnostným
menšinám, ale aj k človeku ako takému.
Priblížiť život a tvorbu P.O.Hviezdoslava,
spoznávať slovenskú históriu, kultúru
a posilniť medzipredmetové vzťahy
(literatúra, história, umenie a kultúra).

1 deň

3 dni

13 €

20 €/55€

p. Kubincová

1 deň

20 €

p. Ďurek

4 hodiny

MHD

1 deň

14 €
/doprava 11 €
vstupné 3 €/

p. Sklenárová
p. Krajčovičová

V Žiline 10.09.2014
Schválila: Mgr. Alena Strýčková
riaditeľka školy

