LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA
3129 Lucfalva Rákóczi út 36.
T: (32) 394-064
e-mail:lucfalvi.iskola@gmail.com

Vyhodnotenie tábora „ Spolu sa nám dobre darí ”

Údaje:
Meno/názov: Lucinská Základná Škola
Presná adresa: 3129 Lucina, ulica Rákóczi, č. 36.
telefón/fax:0632-394064
e-mail:lucfalvi.iskola@gmail.com
Číslo zmluvy: 247-2/2018.
Predmet dotácii: stravovanie, ubytovanie, materiálové náklady, stravovanie
Realizovanie podpory: Vašu podporu sme používali na materiálové náklady a na celodenné
stravovanie.
Miesto programu: Alkár, Polovnický a Turistický Centrum
Termín programu: 01.10. 2018. – 05. 10. 2018. 12. 04.
Počet účastníkov: 22 žiakov a 2 učiteľky

V roku 2018. tretíkrát sme organizovali tábor v škole prírode. V tomto semestre dostali
množnosťna táborenie deti z piatej a šiestej triedy. Tých žiakov sme zobrali do tábora, ktorí sa
usilovne učia slovenský jazyk a majú záujem o slovenčinu a ktorí majú ešte svoje národnostné
vzťahy, korene.
Materiál tábora zakladal sa na požiadavky národnostných škôl. Vyučovací proces obsahoval
materiál slolenského jazyka, a materiál slovenskej vzdelanosti a miestné slovenské tradície.
Náš hlavný ciel bol, takzvaná jednojazyčná kommunikácia.
Miesto tábora sme vybrali tak, aby tábor bol blízko k našej škole, aby bol v prírodnom prostredí.
Tábor sme plánovali na 5 dní. V tábore účastníci boli nie len z našej školy, ale aj z Alkáru spolu
24. (žiaci a učitelia)
Naše organizačne ciele boli:







posilňovať identitu žiakov k slovenskej národnosti,
cvičiť im komunikačné schopnosti,
potvrdiť učebnú látku, rozšírovať slovnú zásobu,
kooperativnosť, rozšírovať spoločenstva, hravé učenie,
poznať a chrániť krásy prírody,
úžitočne prežit voľný čas.
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Ako aj predošlých rokov každodenné programy sa rozdelili na dve časti. Predpoludním
intenzívne sme sa učili po slovensky, a popoludní sme organizovali remeselnické a umelecké
práce, dávali sme pozor na ochranu prírody, organizovali sme túry na blízké vrchy.
Perdpoludním sme prebrali niekoľko tém ako: znalosti miestného prostredia, históriu
alkárských (odkial prišli, čím sa zaoberali, erb, kroj, tradičné jedlá, Slovákov) denný poriadok,
o sebe, zákony táborníkov, stravovanie, oblečenie, ročné obdobia, jeseň, atď.
Usilovali sme sa v tom, aby sme témy vypracovali najviac s hravou metodou. Pracovali sme v
skupinách, v pároch, mali sme situačne hry. Pri vyučovaní sme používali IKT.
Popoludní organizovali sme remeselnícké zábavy, kde deti mali ručné práce, robili rôzné
darčeky z rastlín, vstavali makety, (baňu/bokšu) učili sa slovenské pesničky, tance, dramatickú
hru. Učili sme im pesničky a dramatičnú hru od dnešných autorov. (Miro Jaroš: Čarovné
slovíčka, Fíla: Pecivál…atď)
Utorok zoznamovali sme sa z Alkárom, naštívili sme alkárskú školu, dedinský dom a kostol.
Stredu mali sme aj autobusovú vychádzku. Podporou Alkárskej Menšinovej Samosprávy
cestovali sme do mesta Parádsasvár, do sklenovej manufaktúry. Tam deti pozreli, ako fúkajú
sklo, aj oní mali množnosť vyskúšať.
Tradície tabora aj vtomto ruku konali sme daľej. Každý večer sme preopakovali učiva, písali
sme denník aj slovník. Posledný deň bolo zhrnutie učiva a deti písali kontrolný test.
Vyhodnotenia podporovala teraz Lucinská Menšinová Samospráva.
Najdôležitejšie je, že vzťahy medzi detmi aj pedagógov z Luciny aj z Alkáru osilnili sa, a
konštatovalo sa to, že musíme organizovať takéto príležitosti, aby sme si zachovali slovenský
jazyk a tradície a najmä našu slovenskú národnosť.
Vašu podporu sme používali na materiálové náklady a na celodenné stravovanie.
Veľmi sa tešíme, že dostali sme možnosť na organizovanie tábora, a dúfame, že aj na budúcí
rok dostaneme od Vás podporu na naše programy.

Lucina, 04. 12. 2018.

Helena Klagyiviková
riaditeľka
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