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Február je najkratší mesiac v roku
a tentokrát bol pre školákov skrátený ešte aj o týždeň jarných prázdnin.
Naši škôlkari však nemuseli smútiť.
Pre nich sme aj počas tohto prázdninového týždňa otvorili dvere škôlky
a pripravili zaujímavé aktivity. Tou
NAJ bol určite karneval, na ktorom
sa deti predviedli v maskách od výmyslu sveta, zasúťažili si a nechýbala ani poriadna diskotéka.

T

o, že predškoláci sú vynikajúci nielen v tancovaní, ale aj v maľovaní, sa
rozhodli dokázať svojim mladším škôlkarským kamarátom z triedy Vševedkov.
Pozvali ich na výstavu prác detí zo ZUŠ,
aby sa pochválili a možno ich aj do budúcna inšpirovali, veď onedlho budú oni
najstaršími v škôlke. Predškolákov totiž
o pár týždňov čaká zápis do základnej školy. Ale o tom, ako to prežívajú, sa dozviete
až v ďalšom vydaní Dobrých novín.

V

edeli ste, že jeden z významných
enviromentálnych dní je aj vo februári? 2. február je vyhlásený za Svetový
deň mokradí. O mokradiach, ale nielen

vedomosti na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka.

o nich nám prišla porozprávať pani
Martina Procháczková, ktorá pripravila pre žiakov zaujímavú prezentáciu
a oboznámila ich so životom v tomto
biotope.

14.

február je dátum spojený so srdcami, romantikou a čokoládou.
A my sme sa aj v tomto roku pripojili
k oslavám. Škola bola plná červenej
a ružovej, nálada plná emócií, na Valentínskej stene sa objavovali milé
nápisy a Valentínske schránky sa plnili odkazmi. Členovia parlamentu
s úsmevom na perách rozdávali sladkosti a priali pekný deň. V tento srdiečkový deň bolo v našej škole cítiť
trošku napätia, či sa každému dostane
do rúk obálka so srdiečkom, pretože
…Love is in the air…

P

o jarných prázdninách sme začali
učenie netradične – recyklovaním.
Na tvorivých dielňach v Tatranskej
galérii si Lifekáči mohli vyskúšať tkanie koberčekov a výrobu náhrdelníkov
zo starých tričiek, ktoré už nik nepotrebuje. Deti sa do práce zastrihli
a podarilo sa im precvičiť si nielen
svoje rúčky, ale hlavne trpezlivosť.
Ďakujeme pani Ondrušekovej, ktorá
našich žiakov celý čas viedla a sprevádzala aj aktuálnou výstavou Textile
Art of Today.

V

školskom kole recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín sme tento rok
mohli vidieť veľmi šikovných a recitačne zručných žiakov našej školy. Vypočuli
sme si zaujímavú prózu i veselé básničky.
Prvé tri miesta obsadili: Sofia Grocholová, ktorá nás reprezentovala aj na obvodnom kole, Viktória Mešárová a Boris
Čečot. Všetkým srdečne blahoželáme.
V kategórii starších žiakov sa najlepšie

darilo Arthurovi Bilgin a Gabike Kiovskej.

V

Podtatranskej knižnici sa konala
vernisáž výstavy „Z babičkinej truhlice“, ktorú zorganizovali pani učiteľky
z výtvarného odboru ZUŠ. Vernisáž bola
spojená s módnu prehliadkou odevov,
ktoré vytvorili naši žiaci. Výstava potrvá
do 28. marca, tak si ju nenechajte ujsť.

Š

kolský klub navštívili divadelníci Hoki
a Poki , ktorí spoločne so zvieratkami
a vílou vysvetlili deťom, ako vzniká dúha.
Už vieme, že je to hravé spojenie svetla,
vzduchu a aktuálneho počasia. Predstavenie bolo spevavé a poučné, deti sa veľa
nasmiali a príbeh sa im veľmi páčil. Koniec mesiaca sme ukončili netradične ľadovým karnevalom na kežmarskom zimnom štadióne. Na ľade to išlo Lifekáčom
perfektne. Objavili sa masky princezien,
zvieratiek, hokejistov a cool teenagerov.
Veď byť v koži niekoho iného aspoň raz
za rok je úžasné.

H

neď v úvode mesiaca sme mali
v gymnáziu dôvod na radosť. Nina
Celušáková (1.A), Nina Orinčáková (2.A)

a Michaela Dinhová (4.A) sa zúčastnili
na celoslovenských školských majstrovstvách Slovenska v aerobiku, ktoré sa
konali v Trenčíne. Všetky tri postúpili
do finálového kola. Konečné 2. miesto si
vybojovala Miška a Nina Orinčáková získala 5. miesto.

D

anielka Chocholová z prímy zaujala
svojím, prednesom porotu na obvodnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín
a postúpila do okresného kola. Držíme jej
palce, nech sa jej darí aj naďalej.

A

k sa chcete tom, čo sa v Life Academy deje, dozvedieť viac, určite kliknite na vynovenú stránku našej
školy, kde na Vás čaká veľa noviniek
a zaujímavostí.

P

rajeme Vám krásne, už skoro jarné
dni.

S

olympiádami sa vo februári akoby vrece roztrhlo a na úspech sme nemuseli
dlho čakať. Na krajskom kole Olympiády
v anglickom jazyku nenechali študenti
z Life Academy nič na náhodu a priniesli
ocenenia najvyššie. Martin Polerecký
zo 4.A obsadil 1. miesto a postúpil
na celoslovenské kolo, Michaela Kostúrová
z 2.A získala 3. miesto a Lenny Simora
z tercie sa vo svojej kategórii umiestnil na
2. mieste. Na krajskom kole Olympiády
ľudských práv školu reprezentoval Jakub
Šulej z 1.A, Michala Dinhová zo IV. A
a Veronika Hudáčová z 2.A ukázali svoje

Fotogalérie k jednotlivým udalostiam si môžete pozrieť na našej novej internetovej stránke alebo na stránkach Facebooku materskej školy, základnej školy a gymnázia. Nezabudnite navštíviť aj náš Instagram a Twitter.
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