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MESAČNÍK TOHO NAJLEPŠIEHO, ČO SA U NÁS UDIALO / január 2019

Aj v novom roku prichádzame k Vám
s našimi Dobrými novinami. Záleží
nám na tom, aby ste mali možnosť
dozvedieť sa, čo všetko sa v Life
Academy deje a aké perfektné deti,
študenti i učitelia do nej každé ráno
vchádzajú.

J

anuár sa v materskej škole niesol v znamení zimy. Kým predškoláci spoznávali zimné športy, kopce Lopušnej doliny
a zdokonaľovali sa v korčuľovaní, malé
Žabky a Šidielka sa naučili, ako sa počas
chladných mesiacov môžeme postarať
o zvieratká v lese. Ani Vševedkovia nezaostávali a navštívili zasneženú Tatranskú
Lomnicu, aby si v múzeu poobzerali lyže,
na ktorých stáli možno aj dedkovia ich
dedkov.

K

oniec januára prináša pre školákov
jednu dôležitú udalosť – polročné vysvedčenia. Aj na škôlkarov čakalo zhodnotenie prvého polroka i keď na ozajstné
vysvedčenia si ešte budú musieť chvíľu
počkať. Už teraz si ale zaslúžia veľkú pochvalu. Prešlo pár mesiacov a oni urobili
malé i veľké pokroky, z ktorých sa my, ich
učiteľky, veľmi tešíme.

A

Z

j nasledujúci mesiac bude v škôlke rovnako zaujímavý – veď prichádza čas plesov, chystajme si preto
masky.

imná športová olympiáda mesta Poprad bola príležitosťou pre
všetkých vyznávačov zimných športov, aby ukázali, čo v nich je. Bianka Žembová z karty a Bruno Bezák
z prímy získali výborné prvé miesta
v snowbordingu, Samko Meriač zo sekundy tretie miesto v slalome.

K

ým žiaci z iných škôl po vianočných prázdninách štandardne
zasadli do školských lavíc, Lifekáči
zo základnej školy si to namierili rovno na kopec. Týždeň zimných aktivít, asi najobľúbenejšiu akciu našich
žiakov, sme tento rok absolvovali
v krásnom prostredí Lopušnej doliny.
Podmienky na lyžovanie a sánkovanie
boli priam ideálne. Ten, kto nevedel
lyžovať, už vie, a ten, kto lyžovať vedel, vie to ešte lepšie. Jeden deň sme však
lyže vymenili za korčule a opäť sme si to
veľmi užili. No a keby ste sa po takom
krásnom týždni detí opýtali, či škola alebo
kopec, odpoveď asi tušíte…

N

a okresnom kole súťaže v prednese
slovenských povestí Šaliansky Maťko sme mali dvoch zástupcov – druháčku Sofinku Grocholovú a piataka Arthura
Bilgina. Obom súťažiacim ďakujeme
za reprezentáciu školy a veríme, že o nich
ešte budeme počuť.

A

Š

portom sme mesiac začali a športom sme ho aj skončili. Mesto Poprad pripravilo pre žiakov základných
a stredných škôl zimnú športovú olympiádu. Súťažilo sa vo viacerých disciplínach: lyžovanie, snowboarding, sane.
No a naši Cestovatelia Bruno Mick, Jozef Šifra a Alexander Gálfy získali krásne
prvé miesto v disciplíne Sane na ľadovom
tobogáne.

A

si najvýznamnejšou udalosťou v mesiaci január bolo polročné hodnotenie
výsledkov našich žiakov. Pani učiteľky
pre každého žiaka pripravili veľmi pekné,
pútavé a hlavne motivačné slovné hodnotenie. Spoločne si v triedach vyhodnotili
dosiahnuté úspechy, výsledky a aktivitu
za prvý polrok. V druhom polroku našim
Lifekáčikom želáme veľa úspešných dní
v škole, množstvo zážitkov so svojimi kamarátmi a pohodové učenie.

A

j gymnazistom z prímy a z I. A sa už
počas posledného dňa vianočných
prázdnin začal lyžiarsky výcvik. Počasie
im tento rok prialo a poriadne si to počas
piatich dní vo Vernári užili. Ak sa o tom,
čo všetko tam zažili, chcete dozvedieť
viac, určite si prečítajte článok na webovej stránke Life Academy. Ostatní žiaci sa

zatiaľ pokúšali zapadnúť do starých koľají
študentského života.

V

íťazi školského kola olympiády
v anglickom jazyku postúpili
do okresného kola, kde sa umiestnili
na popredných miestach. Najúspešnejším je Martin Polerecký, ktorý postúpil
na krajské kolo, kde sa mu určite tiež bude
výborne dariť. Osemročné gymnázium reprezentovali Kajka Fiala z prímy a Lucka Luxová z kvarty, ktoré sa umiestnili
na štvrtom a šiestom mieste.

na záver jedna úradná novinka.
Od 1. januára 2019 sa základná
škola a gymnázium spojili. Oficiálny
názov školy je Súkromná spojená škola s dvomi organizačnými zložkami –
Súkromným gymnáziom a Súkromnou
základnou školou.

P

rvý polrok ubehol veľmi rýchlo. Ako
sa počas neho darilo predškolákom,
žiakom základnej školy i gymnazistom
už vieme. Veríme, že druhý polrok prinesie v Life Academy opäť veľa príležitostí
a možností pre všetkých, ktorí vedia, že
úspech prichádza len vtedy, ak sa oň pričiníme my sami.

Ú

smev na tvári nám stihla vyčariť Danielka Chocholová z prímy, ktorej
sa podarilo získať krásne tretie miesto
na okresnom kole v recitačnej súťaži slovenských povestí Šaliansky Maťko. Žiaci
III. A a IV. A si lámali hlavy nad riešeniami úloh v elektronickej geografickej
olympiáde, veríme, že získajú dostatočný
počet bodov na ďalší postup.

P

ri úspechoch ostaneme. Po víťazstve
na okresnom kole v aerobiku tri naše
žiačky postúpili priamo do celoslovenského kola. Zaslúžili sa o to Nina Celušáková
(I. A), Nina Orinčáková (II. A) a Michaela
Dinhová (IV. A). Všetkým dievčatám blahoželáme a držíme prsty v Bratislave.

Fotogalérie k jednotlivým udalostiam si môžete pozrieť na našej novej internetovej stránke alebo na stránkach Facebooku materskej školy, základnej školy a gymnázia.
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