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Milí rodičia, ani sme sa nenazdali
a sme na konci druhého školského mesiaca. Veríme, že Vás prvé
číslo našich Dobrých novín zaujalo, dnes prichádzame s ďalším.

P

očas celého októbra deti z materskej
školy spoznávali farebnú jeseň, zvieratká žijúce v lese a plody jesene. Počasie
im prialo, preto ani chvíľu neváhali, zbalili desiatu a vybrali sa do čarovnej prírody
v našom okolí. Navštívili nielen turistami
vyhľadávanú Tatranskú Lomnicu, ale aj
menej známy park pri kaštieli v Spišskom
Štiavniku.

V

októbri v materskej škole odštartovali popoludňajšie aktivity pre
predškolákov, kedy majú deti možnosť
venovať sa tomu, čo ich najviac zaujíma –
na výber majú športový, kulinársky, tvorivý a pohybový krúžok. Jedno popoludnie
v týždni sa ešte navyše venujú predškolskej príprave.

P

D

očas záverečného októbrového popoludnia prijali pozvanie
do škôlky rodičia. Pri šálke voňavého čaju či horúcej čokolády vytvorili s deťmi lampióny, ktorými
potom rozsvietili okolité ulice. Bol
to náš prvý lampiónový sprievod
v LA, určite však nebol posledný.

ruháci päťročného odboru
navštívili Štátny archív v Spišskej Sobote, kde sa zoznámili so systémom registratúry, funkciou archívu a jeho významom.

Ž

iaci osemročného odboru sa
rozhodli bližšie spoznať Oravu.
Najprv sa vybrali po stopách našich oravských predkov a prezreli si
Oravský hrad. Pri spoznávaní Oravy
nezabudli ani na dvoch slovenských
literárnych velikánov, a tak navštívili Literárne múzeum Pavla Országha
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
a svoje putovanie zavŕšili v Jasenovej, kde absolvovali prehliadku rodného domu Martina Kukučína.

O

któber v základnej škole bol
tiež veľmi pestrý. Vyučovalo sa
v škole i mimo nej. Výskumníci spolu s Pozorovateľmi si svoje vedomosti o prírode overili v enviroučebni TANAP–u v ZŠ na Dostojevského
ulici. Triedili rastliny, prírodniny,
hrali rôzne EKO hry a vyskúšali si
aj pocitový chodník. Cestovatelia
absolvovali hodinu biológie v Podtatranskom múzeu na výstave čerstvých húb, o ktorých im porozprával
mykológ pán Akurátny. Námorníci
„vyplávali“ na exkurziu k meteorologickej stanici v Gánovciach. Videli naživo
všetky prístroje, ktorými sa skúma počasie a zažili vypúšťanie meteorologickej

A

sondy zavesenej na obrovskom balóne.
Pátrači, Výskumníci a Pozorovatelia spoznali tradičné remeslo v Podtatranskom
múzeu. Dozvedeli sa o výrobe modrotlače pána Elemíra Montška z Hranovnice
a mnoho ďalších zaujímavých informácií
o tom, ako sa žilo v minulosti.

V

októbri sa aj veľa športovalo. Najstarší Prieskumníci nás úspešne reprezentovali na stolnotenisovom turnaji
základných škôl a najmladší Pátrači absolvovali národné testovanie pohybových
predpokladov prvákov. V turnaji základných škôl v malom futbale našu školu reprezentoval miešaný tím, ktorému sa tiež
veľmi darilo.

N

avštívili nás aj herci z divadla Portál,
ktorí nám zahrali rozprávku O hlúpom Janovi. Boli výborní, už dlho sme sa
tak dobre nezasmiali. A ponaučenie? Učiť
sa, učiť sa, učiť sa…

P

osledný októbrový pondelok ste na
chodbách Life Academy nestretli „normálneho človeka“! Samé bosorky, strigy, strašidlá, pavučiny… strach
a hrôza číhali na každom kroku. Aj veľký
Lord Voldemort by sa asi bál. Ale bola aj
zábava a veľká sranda, o ktorú sa postarali
Pátrači. Pre svojich kamarátov si pripravili halloweensky program, ktorý bol veľmi
pestrý a zaujímavý.

ni členovia školského parlamentu gymnázia sa tento mesiac nenudili. Postupne sa
pripravovali na verejnú zbierku
Hodina deťom, do ktorej sa naša škola zapája už viac rokov. Nezabudnite
nás podporiť aj v tomto roku, 9. no-

vembra môžete do žltých pokladničiek
na dobrú vec prispieť aj vy priamo vo vestibule školy. Druhou aktivitou parlamentu
bola príprava obľúbeného halloweenskeho dňa. Tentokrát členovia školského
parlamentu pre svojich spolužiakov pripravili program, počas ktorého sa zmiešané družstvá z jednotlivých tried snažili
v strašidelnej atmosfére objasniť záhadu
potopenia námornej lode.

Š

tudenti Súkromného gymnázia
Life Academy sú tými, ktorí majú
v živote šťastie – na rodičov, ktorým záleží na ich vzdelávaní, ale i na životné
podmienky a formu vyučovania. Ukázalo
sa však, že majú tiež ochotu pomôcť tým,
ktorí také šťastie v živote nemajú a motiváciu k vzdelaniu musia hľadať oveľa
ťažšie. Vďaka našim dvom aktívnym učiteľom Alexandre Kirňakovej a Tomášovi
Mackovi i učiteľom zo základnej školy
vo Svite sa nám podarilo uskutočniť už
niekoľko stretnutí na horolezeckej stene v Poprade, kde po hodine doučovania
v priateľskej atmosfére zdolávajú fyzické

A

j študenti gymnázia sa predviedli na športových súťažiach. V cezpoľnom behu obsadil krásne 5. miesto
Jakub Štefan Dubjel z tercie. Spolu
s ním sa na súťaži zúčastnili Samuel Anton Dubjel, Radka a Bianka Žembové.
Dievčatá zahviezdili aj neskôr na súťaži
v plávaní, kde Radka obsadila 1. miesto
v disciplíne voľný spôsob a 3. miesto
v disciplíne znak. Bianka zas získala
3. miesto v disciplíne prsia.

Foto: Sylvester Bartoš
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prekážky naši žiaci bok po boku žiakov
zo znevýhodneného prostredia. Spolupráca prináša obom stranám mnoho nových
poznatkov a zážitkov, ale hlavne nový
pohľad na veci pre nás samozrejmé, čo
pre iných znamenajú výzvu. V začiatkoch
projektu sa prihlásilo na dobrovoľnícke
aktivity toľko žiakov z gymnázia, že sme
sa rozhodli toto nadšenie využiť i u nás.
Preto už niekoľko týždňov prebieha aj
doučovanie žiakov prvého stupňa ich staršími spolužiakmi. Dúfame, že sa tomuto
naštartovanému projektu bude i naďalej
dariť a že ukážeme, že aktívni mladí vedia
vyjsť zo svojho pohodlia a poprieť predstavu lenivých a do seba zahľadených tínedžerov na celej čiare.

N

ie je nám ľahostajný ani osud našej
prírody a oslovil nás zmysluplný projekt firmy Curaprox, ktorý odbremení naše
prostredie od zbytočného odpadu. Všetci
z Life Academy preto budeme zbierať použité zubné kefky, ktorých sa ročne spotrebuje niekoľko miliónov. Tieto zubné kefky
firma Curaprox zrecykluje a vyrobí z nich
koše na separovaný odpad. Koše na papier
a na plast potom poputujú späť do zapojených škôl. Ak prinesiete vaše staré kefky
do školy a vhodíte ich do škatúľ umiestnených na chodbách, dáte im tak nový život.
Ďakujeme za podporu.

Prajeme vám ešte pekné jesenné dni s tešíme sa na ďalšie aktivity,
o ktorých Vás o mesiac budeme opäť informovať v Dobrých novinách.
Kolektív Life Academy
Fotogalériu k jednotlivým udalostiam si môžete pozrieť na našej internetovej stránke alebo na našom Facebooku
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