Tento dotazník sa týka DVOCH projektovErasmus+ :
Childhood in a Box alias Detstvo v krabičke, ktorý naša škola realizuje od
septembra 2018 a LO-VE Learning Outdoor-Vivid Exploration so začiatkom
realizácie september 2019.
!!! ODOVZDAŤ DO 4.NOVEMBRA 2019 do 13h15
Napíš aspoň štyri krajiny, s ktorými naša škola v projektoch spolupracuje:
......................................................................................................................................................................
Urči číslom od 1 do 3 krajiny, do ktorých by si chcel vycestovať. 1= najväčšia priorita
január 2020 Fínsko - apríl 2020 Portugalsko - máj 2020 Česká Republika
Si schopný vycestovať na týždeň bez mamy alebo otca?
ÁNO - NIE - NEVIEM
Si schopný bývať týždeň v hosťovskej rodine?
ÁNO - NIE - NEVIEM
Pustia ťa rodičia s pani učiteľkou do Fínska/Portugalska/Čiech?
ÁNO - NIE - NEVIEM
Máš radšej more alebo hory? ……………… Máš radšej zimu+sneh alebo teplo+slnko?........................
Čo ťa najviac baví, keď ideš s rodičmi na dovolenku?
Zakrúžkuj: športovať, sedieť na pláži, byť v chate, hrať sa dnu, hrať sa von, prechádzať sa, nové jedlo,
ísť si pozrieť pamiatky, rozprávať sa s ľuďmi, zažiť niečo zaujímavé, stretnúť nových kamarátov,
iné (napíš) :..................................................................................................................................................
Akú známku si mal z angličtiny na polročnom vysvedčení? 1 - 2
- 3 - 4
- 5
Chceš si zlepšiť svoju angličtinu? ÁNO - NIE - NEVIEM
Koľko dní si za posledný mesiac vymeškal v škole? ……………………………………………………
Uveď dôvod………………………………………………………………………………………………
Zaujíma ťa, ako žijú deti v inej krajine? ÁNO - NIE - NEVIEM
Prečo chceš navštíviť zahraničnú školu? ……………………………………………………………….
Čo by si cudzincom ukázal v našom meste? …………………………………………………………....
Na aký predmet v škole by si kamaráta zo zahraničia zobral? …………………………………………..
Aké jedlo by si cudzincom ponúkol na večeru? ………………………………………………………....
Už si sa zapojil do aktivít projektu Erasmus+ Detstvo v krabičke alebo LO-VE?
Ak áno, vyber a zakrúžkuj: video o škole, decembrový skype, júnový skype, dotazník o zvykoch,
video s radami pre nových kamarátov, FlashMob, návrh loga, moving box aktivita, tvorba
slovníka, myšlienková mapa, kreslenie hrdinu so super-schopnosťou, uveď iné:
……………………………………………..…………………………………………………………..…
Prečo máme vybrať práve teba na pobyt? ……………………..………………..……………………….
…………………………………………………………………………………..………………………..
……………………………………………………………………………………..……………………..
Napíš, ak si reprezentoval školu, čo to bolo, kedy to bolo a aký predmet?
……… ……………………………………………………………………………………..…………….
Zákonný zástupca svojím podpisom potvrdzuje, že SÚHLASÍ s účasťou svojho dieťaťa na pobyte
v zahraničnej škole s ubytovaním v hosťovskej rodine.
Bližšie informácie budú odovzdané neskôr, po ukončení výberu žiakov na mobility.
e-mail: ………………………………..… Podpis zákonného zástupcu: ………….…..…………..

