
Aj tento rok sme u nás na gymnáziu otvorili dvere š koly dokorán pre vš etkých

návš tevníkov. 7. novembra 2017 sme pre nich pripravili „ Deň otvorených dverí“ . Tentokrát

bolo táto tradič ná akcia výnimoč ná v tom, ž e od septembra sme sa stali Súkromným

Gymnáziom DSA.

Na deň „ D“ sme sa poctivo pripravili. Ráno sme priš li do š koly, kaž dý pekne obleč ený a s

krabicou plnou jabĺ č kových koláč ikov. Tento výnimoč ný deň sme totiž spojili aj s tradič ným

Dň om jabĺ k, aby si naš i hostia mohli pochutnať na jablkových pochúť kach. Keď zač ali

prichádzať skupinky ž iakov z rôznych základných š kôl, pán riaditeľ ich privítal a neskôr

pokrač ovali prehliadkou š koly. Naš i ž iaci boli prerozdelení do piatich tried, v ktorých sme za

pomoci naš ich vyuč ujúcich predstavili naš e vyuč ovacie predmety aktivitami spojenými s

daným predmetom. Boli to triedy fyziky, chémie, biológie, informatiky a nemč iny. Skupinky

sa zastavili v kaž dej triede, kde im naš i ž iaci ukázali, č o zaujímavé sa môž u nauč iť , ak sa

rozhodnú š tudovať na naš om gymnáziu. Na 1. poschodí ich č akalo aj Mini retro múzeum, kde

si ž iaci mohli pozrieť techniku, umelecké predmety a rôzne ď alš ie veci, ktoré ľ udia bež ne

použ ívali v minulom storoč í. Dvere boli otvorené aj do naš ej ž iackej š tudovne, kde poč as

voľ ných hodín i prestávok môž eme tráviť č as a nájdeme tu rôzne doplň ujúce š tudijné materiály

č i beletriu. V inej triede si naš i š tudenti pripravili pre návš tevníkov aj rôzne kreatívne aktivity

pod jednotným názvom Tvorivé dielne. Potom sa návš tevníci presunuli k stolom, kde ich

č akali už spomínané jabĺ č kové pochúť ky.

Hneď , ako sme si vychutnali tieto sladké radosti, na prízemí nás už č akala č ereš nič ka na

torte v podobe úž asných speváč ok sestier Nízlových alebo inak Twiins. Na tomto malom

koncerte sme si okrem ich najnovš ích hitov vypoč uli aj povzbudzujúce slová, ktoré nás veľ mi

poteš ili. Po koncerte nasledovala autogramiáda a speváč ky nám ochotne poskytli aj exkluzívny

rozhovor o ich stredoš kolskom š túdiu.

S dobrou náladou sme sa po autogramiáde rozlúč ili s naš imi hosť ami dúfajúc, ž e sa u nás

cítili príjemne. Pevne veríme, ž e sa v septembri s mnohými z nich budeme denne vídať na

chodbách naš ej š koly.
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