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V novembri sa toho v našej Life 
Academy udialo naozaj veľa, 
určite ste zvedaví na to, čo všetko 
zažili Vaše deti. 

Viete o tom, že jabĺčko nerastie len na 
strome, ale nájdeme ho aj v našom 

tele? Naše deti z materskej školy už o tom 
vedia. Celý november zisťovali, čo všetko 
ľudské telo ukrýva a ako to v ňom fun-
guje. Neostali sme však len pri prezeraní 
encyklopédií. Trieda Vševedkov a Ob-
javovateľov sa premenila na naozajstnú 
ordináciu, do ktorej im svoju prácu prišli 
predviesť zdravotné sestry. Obväzovali 
rany, merali tlak aj počúvali srdiečko. Ani 
mladšie deti z triedy Žabiek a Šidielok ne-
zaostávali a naučili sa, ako vyhnať zubo-
žrúta či popasovať sa s bacilmi, prečo je 
dôležité umývať si rúčky a jesť veľa vita-
mínov. Jeseň nám ponúkla plno zdravého 
ovocia, do ktorého sa s chuťou každý deň 
zahryzli. 

Ďalší mesiac ubehol veľmi rých-
lo, prvý sneh a mráz na jeho 

konci skrátil potulky detí po okolí, 
ale aj pripomenul, že Vianoce sú už 
za dvermi a je najvyšší čas pustiť sa 
do výroby darčekov. 

Najvýznamnejšou udalosťou  
v základnej škole bolo celo-

slovenské testovanie žiakov piateho 
ročníka. A ako tento deň zvládli naši 
Objavitelia a Cestovatelia? Ak by 
niekto čakal nervóznych a vystre-
sovaných žiakov, tak opak je prav-
dou. S úsmevom na tvári, bez stresu  
a v dobrej nálade sa pustili pri ma-
ximálnom sústredení do testovania. 
„Mate úžasných žiakov a vaša škola 
vyzerá perfektne.“ Aj toto konštato-
vali pani učiteľky zo Spojenej školy 
Dominika Tatarku, ktoré počas tes-
tovania vykonávali externý dozor. 
Oficiálne výsledky z testovania ešte 
nemáme, no pevne veríme, že naši žiaci 
dali zo seba maximum. 

Pozvanie na tvorivé dielne pod názvom 
„Malý archeológ“ sme nemohli od-

mietnuť. Deti si mohli vyskúšať ozajstnú 
prácu archeológa, odkrývali kosti tyrano-
saura z piesku a svoje nálezy dôsledne za-
pisovali a zakresľovali do štvorcovej sie-
te. Odmenou im bol malý darček v podobe 
odznaku a množstvo zážitkov.

Dbať na ochranu životného prostredia 
je v dnešnej dobe viac ako potrebné, 

preto sa naši záklaďáci spolu s gymna-
zistami zúčastnili na festivale EKOTO-
PFILM – ENVIROFILM, ktorý sa konal 
v kine Tatran. Okrem filmov, ktoré boli 
veľmi poučné a odkryli mnohé skryté, 
ale aj známe ekologické problémy našej 
spoločnosti, sa všetci dozvedeli dôležité 
informácie o separovaní odpadu.

Turnaj žiakov základných škôl v mi-
nifutbale sa tento mesiac presunul  

do našej školy. Našim malým futbalistom 

sa darilo, veď doma je doma a tu sa hrá 
najlepšie.

V školskom klube začali deti prepletať 
prstami pri výrobe prepleteného ve-

selého medveďa, poctivo vystrihávať prvé 
snehové vločky – aspoň z papiera, keďže 
tie skutočné nie a nie padať. Začali vy-
rábať nielen výzdobu privolávajúcu pani 
Zimu, skladané zasnežené rozprávkové 
domčeky, ale aj mikulášske čižmičky, 
predvianočné adventné kalendáre, dar-
čekové škatuľky a veľa iného. Neostali 
len pri sedavých aktivitách – poriadne si 
párkrát zatancovali, zasúťažili, ponahá-
ňali sa v japonskej naháňačke, vyskúšali 
si aj naháňačku tučniakov, trénovali spo-
lu s naším profesionálnym futbalistom  
z gymnázia, ktorý chodieva učiť správnu 
futbalovú techniku svojich mladších ka-
marátov. 

Aj pre gymnazistov bol novem-
ber plný nových vedomostí  

a zážitkov. 

O tom, že veciam môžeme dať 
druhú šancu, prišli študentom 

porozprávať Michal so Saškou z ob-
chodu, v ktorom sa nepoužívajú oba-
ly a má zaujímavý názov Neobaluy. 
V závere prednášky mohli všetci zís-
kať drobné darčeky za správne od-
povede v kvíze. Do Hodiny deťom 
sa zapájame každý rok. Aj vďaka ro-
dičom, zamestnancom i žiakom Life 
Academy vyzbierali študenti veľ-
mi slušnú sumu na pomoc deťom, 
ktoré to v živote nemajú ľahké. Na 
dlho očakávanej stužkovej slávnosti 
žiakov V. A triedy sme sa výborne 
zabavili a pripravili sme na odchod  
do života krásnych mladých ľudí. 
Všetkým im budeme držať prsty.

Na pôde našej školy sme privítali vý-
znamných hostí. Martin Kližan dodr-

žal svoj sľub a prišiel nás znovu navštíviť, 

tentokrát si pripravil pre žiakov diskusiu 
a okrem svojich skúseností potešil všet-
kých žiakov darčekmi. Nezabudol žiakov 
povzbudiť na ceste za ich snami. Samo-
zrejme, nezabudli sme osláviť 17. novem-
ber, pri príležitosti ktorého si žiaci pozreli 
film Ján Palach a následne absolvovali 
krátku diskusiu o tom, že cesta k slobode 
a demokracii v našej krajine jednoduchá 
nebola. Pre prvákov nastal deň D a s oča-
kávaním absolvovali imatrikuláciu, ktorú 
pre nich pripravili žiaci 3. ročníka. Odte-
raz sú právoplatnými členmi študentského 
cechu.

Členovia parlamentu si počas Dňa 
komplimentov pripravili pre všet-

kých plnú náruč komplimentov, príjem-
ných správ a objatí. Na chodbách bolo 
cítiť ľudskosť, priateľstvo a dobrú náladu.  
V poslednom novembrovom týždni sa 
dvere gymnázia otvorili širokej verejnos-
ti. Návštevníci – študenti i ich rodičia – 
mohli nazrieť do našich tried, vyskúšať si 
niektoré aktivity i prácu s iPadmi a dostať 
odpovede na všetky svoje otázky.
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Novembrové Dobré noviny ukončíme 
skvelou správou. Členovia redakč-

ného tímu školského časopisu Life in 
the Academy pod vedením pani učiteľky 
Janky Markóčiovej a Maroša Akuratného 

obhájili svoje minuloročné zlato v súťaži 
stredoškolských časopisov Prešovského 
samosprávneho kraja. A navyše – získali 
aj ocenenie za najlepšiu titulku spomedzi 
21 zúčastnených tímov.

Prichádza čas vianočný. Aj vy ste už začali odpočítavať posledné dni?
Kolektív Life Academy

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


