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Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica 

hľadá práve Teba!

Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica

     
     

      
Neváhaj a príď sa spolu s rodičmi a kamarátmi

 V našich triedach ...
   je max. 18 žiakov, takže sa nemusíš báť, že na Teba pani učiteľka zabudne, 
   sú dataprojektory, interaktívne tabule, notebooky, tablety, 
  skrátka moderná technika, ktorej sa nebojíme,
   sú nástenky, obrázky, fotografie ... biele steny u nás ťažko nájdeš.

 Naši učitelia ...
   sú fakt dobrí v tom, čo robia
   ak potrebuješ doučiť učivo, nájdu si vždy na Teba čas,  
   sú ochotní Ti pomôcť a to nielen s učením
   venujú sa ti od 6:30 - 17:00 hod., aj počas prázdnin.

 Cudzie jazyky majú u nás zelenú ...
   angličtina je u nás samozrejmosťou už od 1. ročníka, 
  najstarších žiakov odmeňujeme angličtinou s native speakerom, 
   od 6. ročníka si môžeš vybrať druhý cudzí jazyk ruštinu alebo nemčinu, 
   naši žiaci úspešne študujú na najlepších bilingválnych gymnáziách na Slovensku, 
   Londýn, Viedeň alebo Praha, aj tieto metropoly spoznávame v rámci jazykových pobytov. 

 Cestujeme po Slovensku ...
   v 4. ročníku sa vydáš „Po stopách Jánošíka“, 
   počas školy aj letných prázdnin objavuješ krásy Slovenska, trocha kultúry, histórie a turistiky, kúpania a veľa zábavy,
   v zime lyžuješ a snowboarduješ v najlepších lyžiarskych strediskách, 
   divadlá, múzeá, výstavy, či kino, kultúru máme jednoducho radi.

 Matematika a šach ...
   nauč sa (alebo pochop) matematiku pomocou šachu, od 1. ročníka totižto učíme matematiku na šachovnici, 
   túto kráľovskú hru môžeš hrať aj počas krúžkov alebo len tak cez prestávky,
   reprezentuj našu školu na šachových turnajoch.

 Čo nás teší ...
   popredné miesta v predmetový olympiádach a súťažiach
   skvelé výsledky v TESTOVANÍ 9
   v celoslovenskom testovaní KOMPARO patríme 
  už niekoľko rokov medzi 25% najlepších škôl.

 Náš cieľ 

Mám 

vedomosti !

Mám 

záujmy !

Mám 

vlastný 

názor !

Naše ciele:„Aj mAlá školA dokáže 
vychovAť veľkých ľudí.“

     
     

      
       

         
                                               pozrieť do našej školy!


