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Vianoce sú keď… sme
všetci na seba zrazu milší
a lepší.
Aj túto vetu okrem mnohých ďalších napísali naše deti a študenti.
Nájdete ich vo vianočných pozdravoch, ktoré sme pripravovali
pre Vás všetci spolu. U nás v Life
Academy sa preto „zvianočnievalo“ už od začiatku decembra.

V

materskej škole vládol už od začiatku decembra veľký ruch. Za dverami tried sa ozývali vianočné básničky a
pesničky. Všetky deti sa zodpovedne pripravovali na príchod Mikuláša. Kto by si
nechal ujsť jeho príchod? Ten k nám zavítal ako obvykle 6. decembra s plným
vrecom sladkostí a milých povzbudivých
slov. Počas tohto dňa sa v červenom kabáte nepreháňal len Mikuláš, ale sčervenela
celá Life Academy. Mikuláš sprevádzaný

anjelom a čertom obišiel všetkých
– od najmenších škôlkarov až po
maturantov. O týždeň neskôr si škôlkari užili predvianočnú sánkovačku
s rodičmi. Na Kubašku v rámci akcie
„U nás sa dobro násobí“ rodičov obdarovali vlastnoručne vyrobenými
darčekmi, aby tak naplnili predsavzatia o konaní dobrých skutkov.

né slová. Lifekáči boli jednoducho
ako vždy úžasní.

D

ecember gymnazistov bol tak
trochu cestovateľský. Študentky V. A triedy sa spolu s p. učiteľom
M. Andrášom zúčastnili na Česko –
slovenskej historickej konferencii,
ktorá sa konala pri príležitosti 100.
výročia vzniku ČSR. So cťou reprezentovali Life Academy a poďakovanie a ocenenie za prínos zo strany
usporiadateľov im právom patrí.

D

eti z triedy Vševedkov a Objavovateľov navštívili výstavu
„Čaro detstva“, kde spoznali s čím
a ako sa hrávali starí rodičia ich starých rodičov. Na tvorivých dielňach
s názvom „Sladké Vianoce“ si sami
napiekli vianočné oblátky a ozdobili
perníky. Menší škôlkari vianočnými
koláčikmi rozvoňali chodby škôlky
a školy, vyzdobili vianočný stromček a teraz už netrpezlivo čakajú, či
si pod ním nájdu darčeky.

V

decembri deti čakala aj veľmi dôležitá úloha – počas jedného neskorého
večera sa prezliekli za anjelikov a škriat-

U

kov, aby vystúpili spolu so známymi modelkami na charitatívnej módnej prehliadke Jany Pištejovej v AquaCity Poprad. Už
štvrtý rok po sebe takto spolu s Nadáciou
Markíza pomáhajú tým, ktorí to potrebujú.

A

v decembri sa DOBRO U NÁS
OPÄŤ NÁSOBILO aj v základnej
škole – a dokonca 188 krát. A ako sme sa
k takému počtu dopracovali?

J
A

ednoducho: fx=a0+n=1ancos nπxL
+bnsin nπxL.

le pekne od začiatku. V priebehu
decembra si deti najskôr vyskúšali
kuchárske zručnosti v hoteli Átrium, kde
sa im pod profesionálnym dohľadom podarilo napiecť a vyzdobiť asi 400 chutných perníkov. Tie potom v škole s pani
učiteľkami spoločne zabalili do 188 ručne
vyzdobených ekotaštičiek. A invázia dobra na nič netušiacich Popradčanov mohla

začať. V piatok sme sa počas vianočných
trhov vybrali všetci do mesta. Vytvorili
sme skupinky a vlastnoručne pripravené
perníky sme rozdávali. Nie však zadarmo.
Tí, ktorých sme oslovili, museli dobro
od nás poslať ďalej tak, že urobia dobrý
skutok. Na výber mali viacero ponúk:
objať niekoho, zaželať niekomu krásne
sviatky, kúpiť neznámemu teplý čaj, punč,
zaspievať koledu… A reakcie ľudí? Najmenej 188 úsmevov, prianí, poďakovaní
a dobrovoľné posúvanie dobrých skutkov
ďalej a ďalej. Veď posúďte sami v tomto
odkaze.

ž od začiatku školského roka
sa študenti nevedeli dočkať
exkurzie do švajčiarskeho CERN–u
a konečne to prišlo. 11. decembra
večer nastúpili žiaci kvarty až piateho ročníka do autobusu a plní očakávaní sa vydali na strastiplnú cestu.
Už počas cesty videli veľa nového –
mestá Bern a Ženevu, výrobu syrov
i čokolády. Nesmieme zabudnúť spomenúť návštevu Technoramy vo Wintherture,
kde si mohli potvrdiť, ale aj vyvrátiť svoje

teórie z fyziky, chémie, biológie. Skúšali
aj reakcie svojho tela, ktoré sa, bohužiaľ,
zakaždým nechalo oklamať. Záver tejto
exkurzie patril Centru Európskej organizácie pre jadrový výskum – CERN. Čakal ich tu celý rad prednášok, prezentácií,
animácií, projekcií, expozícií – no hotová
veda.

M

edzi prvákov a druhákov zavítal pán
Ing. Baláž, ktorý sa celé desaťročia
ako laik zaujíma o výtvarné umenie. Je
vášnivým zberateľom kníh o umení, ako
aj výtvarných umeleckých diel a pravidelným návštevníkom aukčných siení.
Jeho srdcovou záležitosťou je slovenská
moderna a jej predstavitelia. Aj o nich
a o geopolitickom pozadí ich tvorby študentom porozprával počas besedy. Študentov zaujímal jeho názor na ceny niektorých umeleckých diel ponúkaných
aukčnými spoločnosťami, ako aj dôvod,
prečo sú niektorí ľudia ochotní zaplatiť
také peniaze za obraz, ktorého hodnote
možno ani nerozumejú. Odzneli aj zaujímavé štatistiky najúspešnejších i najdrah-

V

ianočná akadémia bola čerešničkou
na torte. Tak dlho a do posledného detailu pripravovaná akcia nemohla
skončiť inak ako obrovským záverečným
potleskom pre všetkých účinkujúcich.
A naozaj sa bolo na čo pozerať. Krásne
kostýmy, perfektné choreografie, spev, divadlo… Radi sme počúvali Vaše pochval-
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ších diel na slovenskej i svetovej výtvarnej scéne.

K

ultúrou žili aj štvrtáci, ktorí navštívili mesto Martin. Pritiahlo ich tam
divadelné predstavenie Vojna nemá ženskú tvár.

V

poslednom tohtoročnom týždni vládne v celej Life Academy vianočná
nálada. Všetky triedy sú vyzdobené, nestačíme sa čudovať, čo všetko môže byť
vianočne ozdobené. Piatková odmena
za najoriginálnejšie a najkrajšie vyzdobenú triedu je veľmi motivačná. Bowlingový turnaj pre bilingvalistov, počas ktorého si v poslednom dni pred prázdninami
jednotlivé družstvá zmerajú svoje sily,

je už dlhoročnou tradíciou. Pre žiakov
osemročného gymnázia je pripravené vianočné filmové predstavenie.

N

eoddeliteľnou súčasťou Life Academy ste Vy, milí rodičia. Sme vďační
za Vašu podporu, priazeň, ktorú nám prejavujete i nezištnú pomoc, ktorú od mnohých z Vás často dostávame.

V

ianočné sviatky sú výnimočným obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme,
lebo vtedy nič nie je bežné ani všedné.
A preto aj my Vám prajeme výnimočne
krásne Vianoce, nech je rok nasledujúci
pre Vás úspešnejší ako všetky predchádzajúce.

Kolektív Life Academy

Vianočný vinš si prizval koledu:
vraj pôjdu, kam ich oči povedú –
hornatým krajom, šírou rovinou
s tou tisícročia starou novinou,
že časy sviatkov ľuďom nastali.
Nech dobrá vôľa k nám si prisadne
a skutky naše nech sú príkladné,
nech k našim blížnym cestu zaviatu
vyznačia v snehu stopy návratu…

Fotogalériu k jednotlivým udalostiam si môžete pozrieť na našej internetovej stránke alebo na našom Facebooku
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