Vážení zákonní zástupcovia!
Dňa 18. mája 2022 (streda) čaká žiakov 5. ročníka Testovanie 5. Touto cestou by sme Vás radi oboznámili
s postupom prípravy a priebehom testovacieho dňa.
V dňoch 16. – 17. 5. 2022 budú mať žiaci prípravu na Testovanie 5. Vyučovanie bude zamerané na
slovenský jazyk a matematiku. Žiaci budú tieto dva dni končiť 5. vyučovacou hodinou o 12: 35 hodine.
V stredu, 18. mája 2022, bude organizácia dňa vyzerať nasledovne:
-

Je potrebné, aby žiaci boli v škole najneskôr o 7:45 hod.
Testovanie bude prebiehať v budove prístavby ZŠ Tribečská ( triedy 1. a 2. Ročníka), aby žiaci
neboli rušení.
Prídu priamo do prístavby (vchod pri jedálni), neprezúvajú sa a pôjdu do tried na prízemí a 1.
Poschodí.
Na dverách tried budú zoznamy žiakov, ktorí majú v danej triede byť.
V triedach žiaci čakajú na príchod administrátorov.
Žiaci si prinesú písacie potreby (perá modrej farby, nie gumovacie, ani zmizikovacie), desiatu, vodu.
Ako prvý v poradí ich čaká test z matematiky – 30 úloh, na ktoré budú mať 60 minút
25 minútová prestávka
Ako druhý v poradí test zo slovenského jazyka a literatúry – 30 úloh, na ktoré budú mať 60 minút
Odpovede budú zapisovať do odpoveďového hárku (nácvik zápisov zabezpečia vyučujúci
slovenského jazyka a matematiky v dňoch 16. – 17. 5.)
Po ukončení testovania (približne 11:10) zostávajú žiaci do konca 4. vyučovacej hodiny v triedach
(11:40 hod.), potom pôjdu domov (stravníci na obed).

V prípade, že sa žiak zo zdravotných alebo iných dôvodov nebude môcť zúčastniť testovania, prosím
o informovanie triednej učiteľky (triedneho učiteľa).

Priebeh Testovania 5 zabezpečuje Mgr. Martina Vȍpy – východná poradkyňa
(v prípade akýchkoľvek otázok ju môžete kontaktovať - 0908 387 832)

Želám žiakom, aby testovanie zvládli bez stresu a nervozity!

Tento oznam dostanú zákonní zástupcovia a žiaci prostredníctvom EDUpage, v papierovej forme do žiackej
knižky a zároveň bude zverejnený na webovej stránke školy v časti AKTUALITY.

