
Marcové Dobré noviny sú plné pozitívnych 
správ o tom, čo sa za posledný mesiac u nás 
udialo.

Už aj škôlkari vedia, že marec je mesiac 
kníh. Počas týchto dní preto spoznávali 

rozprávky, učili sa nové básničky, zisťovali, 
kto je autor, ilustrátor a vytvárali si vlastné 
knihy. Predškoláci opäť navštívili knižnicu, 
kde si mohli v policiach plných kníh nájsť aj 
tú svoju obľúbenú.

Najstarší Objavovatelia v marci ukončili 
korčuliarsky výcvik. Už od decembra 

sa na pravidelných stretnutiach skamará-
tili s korčuľami a ľadom, naučili sa nielen 
prekonať svoj strach, ale trénovali najmä 
trpezlivosť a disciplínu. Vysvedčenia, ktoré 
získali, im prišli odovzdať ich tréneri, ktorí 
im zároveň popriali veľa chuti do ďalšieho 
športovania. 

Marec sa v škôlke niesol aj v znamení 
osláv, neboli to ale tie narodenino-

vé. Oslavoval sa prvý jarný deň, Deň lesov  
a aj Deň vody. Každú oslavu sprevádzali za-
ujímavé aktivity, pre malých škôlkarov bol 
však najzaujímavejší výlet vláčikom do Tat-
ranskej Lomnice. Veď kde inde by si mohli 
takto zblízka obzrieť prebúdzajúcu sa jarnú 
prírodu.

Zmenou však neprešla len príroda.  
V triede Šidielok sa v prvý marcový 

deň objavila aj nová pani učiteľka. Svo-
jou veselou povahou si získala nielen nás 
- kolegyne, ale najmä deti. 

Lifekáčov zo základnej školy čakalo v 
marci množstvo aktivít a prekvapení.

Keďže Bádatelia, naši prváčikovia, 
už poznajú všetky písmenká, vy-

brali sa s pani učiteľkou do knižnice.  
Po slávnostnom privítaní si prevzali svo-
je prvé čitateľské preukazy a požičali si 
prvé knižky. Milé mamičky a oteckovia, 
určite sa tešíte, keď Vám z nich pred spa-
ním čítajú. 

Viete, ako vyzerá zdravý pankreas, 
koľko kostí má zdravý dospelý člo-

vek a ktorá časť nášho tela má najdlhší ná-
zov? Ľudské telo je plné dych vyrážajúcich 
faktov. Zvedavé deti z Life Academy sa na 
interatívno-edukačnej výstave Moje telo do-
zvedeli veľa nových informácií. Precvičili si 
kreativitu, tímovú spoluprácu, ale rozšírili si 
aj vedomosti o fungovaní vlastného tela.

Svetový deň vody je vždy jedinečnou prí-
ležitosťou pripomenúť si mimoriadnu 

dôležitosť vody pre zachovanie životného 
prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Rôzne aktivity, do ktorých bola zapojená 
celá Life Academy, pripomenuli všetkým, že 
voda je veľmi vzácnou tekutinou. 

Vodou sme ponúkli aj nášho vzácneho, 
veľmi známeho hosťa. Naše pozvanie 

v rámci  školskej akcie Týždeň hlasného 
čítania prijal pán spisovateľ Daniel Hevier.  
V našej škole sa mu veľmi páčilo a možno  
o nej napíše vo svojej novej knižke. A aby 
toho nebolo málo, navštívil nás aj Duško Ku-
báň, ktorý je nielen skvelý moderátor, ale aj 
úžasný herec, a ďalším hosťom bol vicepri-

mátor mesta Poprad  Štefan Pčola. Týždeň 
venovaný čítaniu nám ubehol veľmi rých-
lo. Ďakujeme mamičkám, oteckom, starým 
rodičom i našim spolužiakom z  gymnázia, 
že si našli čas a prišli podporiť túto skvelú 
akciu. Čítanie veľkých malým je o budovaní 
vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, 
je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale 
aj veľký človek veľmi potrebuje. Je to ten 
pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani tele-
vízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, 
ani nadšenie z počítačových hier. 

Školské kolo speváckej súťaže Slávici  
z lavice dopadlo výborne. Ovládať 

svoj hlas a dokázať zvládnuť trému nie je 
vôbec jednoduché. Naši šikovní speváci 
to zvládli a tento rok budeme držať palce 
na okresnom kole pátračke Saške a cesto-
vateľke Sofinke.

Prvá polovica marca v Súkromnom 
gymnázium sa niesla v duchu príprav 

na písomnú časť maturitných skúšok. 
Žiaci štvrtého ročníka absolvovali test zo 
slovenského jazyka a literatúry, piataci 
museli zvládnuť náročné testy z anglic-
kého jazyka na úrovni C1 a niektorí sa 
pasovali aj s matematikou. 

Milé prekvapenie si pre všetky 
dievčatá i ženy pripravili chlapci  

zo školského parlamentu. Pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa žien dostala každá  
z nich pri príchode do školy ružičku, ku kto-
rej doplnili milé slovo i úsmev.

Súťaž Jazykový kvet je príležitosťou pre 
všetkých, ktorých zaujímajú cudzie 

jazyky. V tomto školskom roku bolo úlo-
hou súťažiacich nahrať svoje videovizitky  
s prednesom prevzatej alebo vlastnej tvorby 
v cudzom jazyku. Na krajské kolo postúpili 
s anglickým prednesom Karolína Alexandra 
Fiala z prímy, Stanislava Joanna Dudaško  

z III.A, s vlastnou tvorbou  Vanessa Mária 
Balogová. Nechýbal ani španielsky jazyk, 
kde si postup vybojoval Jakub Šulej z I.A. 

Ak ste pozorne čítali februárové Dobré 
noviny, určite si pamätáte, že Martin 

Polerecký z V. A postúpil na celoslovenské 
kolo Olympiády v anglickom jazyku. Opäť 
zabojoval a získal krásne 5. miesto.

V marci sme v gymnáziu počas Dňa otvo-
rených dverí privítali všetkých záujem-

cov o štúdium na osemročnom vzdeláva-
com odbore. Boli medzi nimi aj naši piataci  
zo základnej školy i niektorí ich rodičia. Veľ-
mi pekne ďakujeme za príjemné a pozitívne 
odozvy. Tých, ktorí sa rozhodnú absolvo-
vať prijímacie skúšky v našej škole a budú 
úspešní, radi privítame v septembri ako na-
šich nových žiakov. 

Kyberšikana je v dnešnej spoločnosti 
vážny problém, o ktorom treba hovoriť. 

Aj naši študenti mali možnosť diskutovať  
na túto tému s Richardom Antalom zo Slo-
venského národného strediska pre ľudské 
práva. Otázok bolo veľa, týkali sa najmä 
ochrany pred kyberšikanou na sociálnych 
sieťach, ktoré sú hlavnou scénou moderného 
šikanovania.
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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.

Žabky sa v marci venovali knihám, naj-
mä tým rozprávkovým, ktoré mali veľký 

úspech. Rozprávky sme si čítali, počúvali, aj 
si ich zdramatizovali. Vyhľadávali sme ich 
spoločné znaky a určovali charakteristické 

vlastnosti postáv. Aj pri týchto aktivitách 
sme sa učili pracovať v skupinách a spolu-
pracovať. Čoraz viac sa zlepšujeme v samo-
statnom obliekaní, z čoho sa veľmi tešíme.

Žabky (materská škola)
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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.

Celý mesiac sme sa venovali jari.Vonku 
sme si všímali zmeny, ktoré po zime na-

stali v tráve. Objavili sme prvé jarné kvietky, 
ale aj mravčekov, lienky a včielky.

Šidielka (materská škola)
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Súťaž Jazykový kvet je príležitosťou pre 
všetkých, ktorých zaujímajú cudzie 

jazyky. V tomto školskom roku bolo úlo-
hou súťažiacich nahrať svoje videovizitky  
s prednesom prevzatej alebo vlastnej tvorby 
v cudzom jazyku. Na krajské kolo postúpili 
s anglickým prednesom Karolína Alexandra 
Fiala z prímy, Stanislava Joanna Dudaško  

z III.A, s vlastnou tvorbou  Vanessa Mária 
Balogová. Nechýbal ani španielsky jazyk, 
kde si postup vybojoval Jakub Šulej z I.A. 

Ak ste pozorne čítali februárové Dobré 
noviny, určite si pamätáte, že Martin 

Polerecký z V. A postúpil na celoslovenské 
kolo Olympiády v anglickom jazyku. Opäť 
zabojoval a získal krásne 5. miesto.

V marci sme v gymnáziu počas Dňa otvo-
rených dverí privítali všetkých záujem-

cov o štúdium na osemročnom vzdeláva-
com odbore. Boli medzi nimi aj naši piataci  
zo základnej školy i niektorí ich rodičia. Veľ-
mi pekne ďakujeme za príjemné a pozitívne 
odozvy. Tých, ktorí sa rozhodnú absolvo-
vať prijímacie skúšky v našej škole a budú 
úspešní, radi privítame v septembri ako na-
šich nových žiakov. 

Kyberšikana je v dnešnej spoločnosti 
vážny problém, o ktorom treba hovoriť. 

Aj naši študenti mali možnosť diskutovať  
na túto tému s Richardom Antalom zo Slo-
venského národného strediska pre ľudské 
práva. Otázok bolo veľa, týkali sa najmä 
ochrany pred kyberšikanou na sociálnych 
sieťach, ktoré sú hlavnou scénou moderného 
šikanovania.

Dobré noviny
marcové
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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.

V marci Vševedkovia privítali Jar osla-
vou Dňa lesov, keď na školskom dvo-

re vysadili dva malé stromčeky ako symbol 
ochrany lesov a stromov. Ani na Deň vody 
nezabudli a poriadne sa ňou poumývali, po-
hrali sa s kvapkou vody, ochutnali sladkú  

a slanú vodu. Pokračovali sme vo vyzdobe-
ní triedy do jarného šatu a pátraním v okolí 
škôlky po tom, kde sa Jar schovala. Prebudili 
sme stromy v parku a pošepkali im tajomé 
prianie.

Vševedkovia (materská škola)
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Marcové Dobré noviny sú plné pozitívnych 
správ o tom, čo sa za posledný mesiac u nás 
udialo.

Už aj škôlkari vedia, že marec je mesiac 
kníh. Počas týchto dní preto spoznávali 

rozprávky, učili sa nové básničky, zisťovali, 
kto je autor, ilustrátor a vytvárali si vlastné 
knihy. Predškoláci opäť navštívili knižnicu, 
kde si mohli v policiach plných kníh nájsť aj 
tú svoju obľúbenú.

Najstarší Objavovatelia v marci ukončili 
korčuliarsky výcvik. Už od decembra 

sa na pravidelných stretnutiach skamará-
tili s korčuľami a ľadom, naučili sa nielen 
prekonať svoj strach, ale trénovali najmä 
trpezlivosť a disciplínu. Vysvedčenia, ktoré 
získali, im prišli odovzdať ich tréneri, ktorí 
im zároveň popriali veľa chuti do ďalšieho 
športovania. 

Marec sa v škôlke niesol aj v znamení 
osláv, neboli to ale tie narodenino-

vé. Oslavoval sa prvý jarný deň, Deň lesov  
a aj Deň vody. Každú oslavu sprevádzali za-
ujímavé aktivity, pre malých škôlkarov bol 
však najzaujímavejší výlet vláčikom do Tat-
ranskej Lomnice. Veď kde inde by si mohli 
takto zblízka obzrieť prebúdzajúcu sa jarnú 
prírodu.

Zmenou však neprešla len príroda.  
V triede Šidielok sa v prvý marcový 

deň objavila aj nová pani učiteľka. Svo-
jou veselou povahou si získala nielen nás 
- kolegyne, ale najmä deti. 

Lifekáčov zo základnej školy čakalo v 
marci množstvo aktivít a prekvapení.

Keďže Bádatelia, naši prváčikovia, 
už poznajú všetky písmenká, vy-

brali sa s pani učiteľkou do knižnice.  
Po slávnostnom privítaní si prevzali svo-
je prvé čitateľské preukazy a požičali si 
prvé knižky. Milé mamičky a oteckovia, 
určite sa tešíte, keď Vám z nich pred spa-
ním čítajú. 

Viete, ako vyzerá zdravý pankreas, 
koľko kostí má zdravý dospelý člo-

vek a ktorá časť nášho tela má najdlhší ná-
zov? Ľudské telo je plné dych vyrážajúcich 
faktov. Zvedavé deti z Life Academy sa na 
interatívno-edukačnej výstave Moje telo do-
zvedeli veľa nových informácií. Precvičili si 
kreativitu, tímovú spoluprácu, ale rozšírili si 
aj vedomosti o fungovaní vlastného tela.

Svetový deň vody je vždy jedinečnou prí-
ležitosťou pripomenúť si mimoriadnu 

dôležitosť vody pre zachovanie životného 
prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Rôzne aktivity, do ktorých bola zapojená 
celá Life Academy, pripomenuli všetkým, že 
voda je veľmi vzácnou tekutinou. 

Vodou sme ponúkli aj nášho vzácneho, 
veľmi známeho hosťa. Naše pozvanie 

v rámci  školskej akcie Týždeň hlasného 
čítania prijal pán spisovateľ Daniel Hevier.  
V našej škole sa mu veľmi páčilo a možno  
o nej napíše vo svojej novej knižke. A aby 
toho nebolo málo, navštívil nás aj Duško Ku-
báň, ktorý je nielen skvelý moderátor, ale aj 
úžasný herec, a ďalším hosťom bol vicepri-

mátor mesta Poprad  Štefan Pčola. Týždeň 
venovaný čítaniu nám ubehol veľmi rých-
lo. Ďakujeme mamičkám, oteckom, starým 
rodičom i našim spolužiakom z  gymnázia, 
že si našli čas a prišli podporiť túto skvelú 
akciu. Čítanie veľkých malým je o budovaní 
vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, 
je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale 
aj veľký človek veľmi potrebuje. Je to ten 
pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani tele-
vízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, 
ani nadšenie z počítačových hier. 

Školské kolo speváckej súťaže Slávici  
z lavice dopadlo výborne. Ovládať 

svoj hlas a dokázať zvládnuť trému nie je 
vôbec jednoduché. Naši šikovní speváci 
to zvládli a tento rok budeme držať palce 
na okresnom kole pátračke Saške a cesto-
vateľke Sofinke.

Prvá polovica marca v Súkromnom 
gymnázium sa niesla v duchu príprav 

na písomnú časť maturitných skúšok. 
Žiaci štvrtého ročníka absolvovali test zo 
slovenského jazyka a literatúry, piataci 
museli zvládnuť náročné testy z anglic-
kého jazyka na úrovni C1 a niektorí sa 
pasovali aj s matematikou. 

Milé prekvapenie si pre všetky 
dievčatá i ženy pripravili chlapci  

zo školského parlamentu. Pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa žien dostala každá  
z nich pri príchode do školy ružičku, ku kto-
rej doplnili milé slovo i úsmev.

Súťaž Jazykový kvet je príležitosťou pre 
všetkých, ktorých zaujímajú cudzie 

jazyky. V tomto školskom roku bolo úlo-
hou súťažiacich nahrať svoje videovizitky  
s prednesom prevzatej alebo vlastnej tvorby 
v cudzom jazyku. Na krajské kolo postúpili 
s anglickým prednesom Karolína Alexandra 
Fiala z prímy, Stanislava Joanna Dudaško  

z III.A, s vlastnou tvorbou  Vanessa Mária 
Balogová. Nechýbal ani španielsky jazyk, 
kde si postup vybojoval Jakub Šulej z I.A. 

Ak ste pozorne čítali februárové Dobré 
noviny, určite si pamätáte, že Martin 

Polerecký z V. A postúpil na celoslovenské 
kolo Olympiády v anglickom jazyku. Opäť 
zabojoval a získal krásne 5. miesto.

V marci sme v gymnáziu počas Dňa otvo-
rených dverí privítali všetkých záujem-

cov o štúdium na osemročnom vzdeláva-
com odbore. Boli medzi nimi aj naši piataci  
zo základnej školy i niektorí ich rodičia. Veľ-
mi pekne ďakujeme za príjemné a pozitívne 
odozvy. Tých, ktorí sa rozhodnú absolvo-
vať prijímacie skúšky v našej škole a budú 
úspešní, radi privítame v septembri ako na-
šich nových žiakov. 

Kyberšikana je v dnešnej spoločnosti 
vážny problém, o ktorom treba hovoriť. 

Aj naši študenti mali možnosť diskutovať  
na túto tému s Richardom Antalom zo Slo-
venského národného strediska pre ľudské 
práva. Otázok bolo veľa, týkali sa najmä 
ochrany pred kyberšikanou na sociálnych 
sieťach, ktoré sú hlavnou scénou moderného 
šikanovania.

Dobré noviny
marcové
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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.

Jednoznačne naj udalosťou v triede Obja-
vovateľov bolo odovzdávanie vysvedčení 

po ukončení korčuliarskeho výcviku. Páni 

tréneri vyslovili želanie, aby všetkým deťom 
ich nadšenie pre šport ostalo po celý život.

Objavovatelia (materská škola)
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Marcové Dobré noviny sú plné pozitívnych 
správ o tom, čo sa za posledný mesiac u nás 
udialo.

Už aj škôlkari vedia, že marec je mesiac 
kníh. Počas týchto dní preto spoznávali 

rozprávky, učili sa nové básničky, zisťovali, 
kto je autor, ilustrátor a vytvárali si vlastné 
knihy. Predškoláci opäť navštívili knižnicu, 
kde si mohli v policiach plných kníh nájsť aj 
tú svoju obľúbenú.

Najstarší Objavovatelia v marci ukončili 
korčuliarsky výcvik. Už od decembra 

sa na pravidelných stretnutiach skamará-
tili s korčuľami a ľadom, naučili sa nielen 
prekonať svoj strach, ale trénovali najmä 
trpezlivosť a disciplínu. Vysvedčenia, ktoré 
získali, im prišli odovzdať ich tréneri, ktorí 
im zároveň popriali veľa chuti do ďalšieho 
športovania. 

Marec sa v škôlke niesol aj v znamení 
osláv, neboli to ale tie narodenino-

vé. Oslavoval sa prvý jarný deň, Deň lesov  
a aj Deň vody. Každú oslavu sprevádzali za-
ujímavé aktivity, pre malých škôlkarov bol 
však najzaujímavejší výlet vláčikom do Tat-
ranskej Lomnice. Veď kde inde by si mohli 
takto zblízka obzrieť prebúdzajúcu sa jarnú 
prírodu.

Zmenou však neprešla len príroda.  
V triede Šidielok sa v prvý marcový 

deň objavila aj nová pani učiteľka. Svo-
jou veselou povahou si získala nielen nás 
- kolegyne, ale najmä deti. 

Lifekáčov zo základnej školy čakalo v 
marci množstvo aktivít a prekvapení.

Keďže Bádatelia, naši prváčikovia, 
už poznajú všetky písmenká, vy-

brali sa s pani učiteľkou do knižnice.  
Po slávnostnom privítaní si prevzali svo-
je prvé čitateľské preukazy a požičali si 
prvé knižky. Milé mamičky a oteckovia, 
určite sa tešíte, keď Vám z nich pred spa-
ním čítajú. 

Viete, ako vyzerá zdravý pankreas, 
koľko kostí má zdravý dospelý člo-

vek a ktorá časť nášho tela má najdlhší ná-
zov? Ľudské telo je plné dych vyrážajúcich 
faktov. Zvedavé deti z Life Academy sa na 
interatívno-edukačnej výstave Moje telo do-
zvedeli veľa nových informácií. Precvičili si 
kreativitu, tímovú spoluprácu, ale rozšírili si 
aj vedomosti o fungovaní vlastného tela.

Svetový deň vody je vždy jedinečnou prí-
ležitosťou pripomenúť si mimoriadnu 

dôležitosť vody pre zachovanie životného 
prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Rôzne aktivity, do ktorých bola zapojená 
celá Life Academy, pripomenuli všetkým, že 
voda je veľmi vzácnou tekutinou. 

Vodou sme ponúkli aj nášho vzácneho, 
veľmi známeho hosťa. Naše pozvanie 

v rámci  školskej akcie Týždeň hlasného 
čítania prijal pán spisovateľ Daniel Hevier.  
V našej škole sa mu veľmi páčilo a možno  
o nej napíše vo svojej novej knižke. A aby 
toho nebolo málo, navštívil nás aj Duško Ku-
báň, ktorý je nielen skvelý moderátor, ale aj 
úžasný herec, a ďalším hosťom bol vicepri-

mátor mesta Poprad  Štefan Pčola. Týždeň 
venovaný čítaniu nám ubehol veľmi rých-
lo. Ďakujeme mamičkám, oteckom, starým 
rodičom i našim spolužiakom z  gymnázia, 
že si našli čas a prišli podporiť túto skvelú 
akciu. Čítanie veľkých malým je o budovaní 
vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, 
je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale 
aj veľký človek veľmi potrebuje. Je to ten 
pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani tele-
vízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, 
ani nadšenie z počítačových hier. 

Školské kolo speváckej súťaže Slávici  
z lavice dopadlo výborne. Ovládať 

svoj hlas a dokázať zvládnuť trému nie je 
vôbec jednoduché. Naši šikovní speváci 
to zvládli a tento rok budeme držať palce 
na okresnom kole pátračke Saške a cesto-
vateľke Sofinke.

Prvá polovica marca v Súkromnom 
gymnázium sa niesla v duchu príprav 

na písomnú časť maturitných skúšok. 
Žiaci štvrtého ročníka absolvovali test zo 
slovenského jazyka a literatúry, piataci 
museli zvládnuť náročné testy z anglic-
kého jazyka na úrovni C1 a niektorí sa 
pasovali aj s matematikou. 

Milé prekvapenie si pre všetky 
dievčatá i ženy pripravili chlapci  

zo školského parlamentu. Pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa žien dostala každá  
z nich pri príchode do školy ružičku, ku kto-
rej doplnili milé slovo i úsmev.

Súťaž Jazykový kvet je príležitosťou pre 
všetkých, ktorých zaujímajú cudzie 

jazyky. V tomto školskom roku bolo úlo-
hou súťažiacich nahrať svoje videovizitky  
s prednesom prevzatej alebo vlastnej tvorby 
v cudzom jazyku. Na krajské kolo postúpili 
s anglickým prednesom Karolína Alexandra 
Fiala z prímy, Stanislava Joanna Dudaško  

z III.A, s vlastnou tvorbou  Vanessa Mária 
Balogová. Nechýbal ani španielsky jazyk, 
kde si postup vybojoval Jakub Šulej z I.A. 

Ak ste pozorne čítali februárové Dobré 
noviny, určite si pamätáte, že Martin 

Polerecký z V. A postúpil na celoslovenské 
kolo Olympiády v anglickom jazyku. Opäť 
zabojoval a získal krásne 5. miesto.

V marci sme v gymnáziu počas Dňa otvo-
rených dverí privítali všetkých záujem-

cov o štúdium na osemročnom vzdeláva-
com odbore. Boli medzi nimi aj naši piataci  
zo základnej školy i niektorí ich rodičia. Veľ-
mi pekne ďakujeme za príjemné a pozitívne 
odozvy. Tých, ktorí sa rozhodnú absolvo-
vať prijímacie skúšky v našej škole a budú 
úspešní, radi privítame v septembri ako na-
šich nových žiakov. 

Kyberšikana je v dnešnej spoločnosti 
vážny problém, o ktorom treba hovoriť. 

Aj naši študenti mali možnosť diskutovať  
na túto tému s Richardom Antalom zo Slo-
venského národného strediska pre ľudské 
práva. Otázok bolo veľa, týkali sa najmä 
ochrany pred kyberšikanou na sociálnych 
sieťach, ktoré sú hlavnou scénou moderného 
šikanovania.

Dobré noviny
marcové
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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.

V Bádateľskej triede sa v marci udialo 
veľa zaujímavého. Navštívili sme Tat-

ranskú galériu, v ktorej sme si v rámci vý-
stavy Textile Art of Today prezreli výstavu 
a na tvorivých dielňach sme si vyskúšali 
batikovanie, z ktorého nám vznikli krásne 
tričká. Pätnásty marec bol pre nás výnimoč-
ným dňom, keďže sa z nás stali oficiálny 

knihomoli, dostali sme čitateľské preukazy  
a mohli sme si po prvýkrát požičať z knižni-
ce knihu, ktorá sa nám najviac páčila. Sláv-
nostný zápis v knižnici sme oslávili sladkou 
odmenou v cukrárni. Na prvouke sme si  
s hrdosťou odprezentovali náš prvý malý 
projektík na tému Kolobeh vody. Bádatelia 
to zvládli na výbornú.

1.B – Bádatelia (základná škola)
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Marcové Dobré noviny sú plné pozitívnych 
správ o tom, čo sa za posledný mesiac u nás 
udialo.

Už aj škôlkari vedia, že marec je mesiac 
kníh. Počas týchto dní preto spoznávali 

rozprávky, učili sa nové básničky, zisťovali, 
kto je autor, ilustrátor a vytvárali si vlastné 
knihy. Predškoláci opäť navštívili knižnicu, 
kde si mohli v policiach plných kníh nájsť aj 
tú svoju obľúbenú.

Najstarší Objavovatelia v marci ukončili 
korčuliarsky výcvik. Už od decembra 

sa na pravidelných stretnutiach skamará-
tili s korčuľami a ľadom, naučili sa nielen 
prekonať svoj strach, ale trénovali najmä 
trpezlivosť a disciplínu. Vysvedčenia, ktoré 
získali, im prišli odovzdať ich tréneri, ktorí 
im zároveň popriali veľa chuti do ďalšieho 
športovania. 

Marec sa v škôlke niesol aj v znamení 
osláv, neboli to ale tie narodenino-

vé. Oslavoval sa prvý jarný deň, Deň lesov  
a aj Deň vody. Každú oslavu sprevádzali za-
ujímavé aktivity, pre malých škôlkarov bol 
však najzaujímavejší výlet vláčikom do Tat-
ranskej Lomnice. Veď kde inde by si mohli 
takto zblízka obzrieť prebúdzajúcu sa jarnú 
prírodu.

Zmenou však neprešla len príroda.  
V triede Šidielok sa v prvý marcový 

deň objavila aj nová pani učiteľka. Svo-
jou veselou povahou si získala nielen nás 
- kolegyne, ale najmä deti. 

Lifekáčov zo základnej školy čakalo v 
marci množstvo aktivít a prekvapení.

Keďže Bádatelia, naši prváčikovia, 
už poznajú všetky písmenká, vy-

brali sa s pani učiteľkou do knižnice.  
Po slávnostnom privítaní si prevzali svo-
je prvé čitateľské preukazy a požičali si 
prvé knižky. Milé mamičky a oteckovia, 
určite sa tešíte, keď Vám z nich pred spa-
ním čítajú. 

Viete, ako vyzerá zdravý pankreas, 
koľko kostí má zdravý dospelý člo-

vek a ktorá časť nášho tela má najdlhší ná-
zov? Ľudské telo je plné dych vyrážajúcich 
faktov. Zvedavé deti z Life Academy sa na 
interatívno-edukačnej výstave Moje telo do-
zvedeli veľa nových informácií. Precvičili si 
kreativitu, tímovú spoluprácu, ale rozšírili si 
aj vedomosti o fungovaní vlastného tela.

Svetový deň vody je vždy jedinečnou prí-
ležitosťou pripomenúť si mimoriadnu 

dôležitosť vody pre zachovanie životného 
prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Rôzne aktivity, do ktorých bola zapojená 
celá Life Academy, pripomenuli všetkým, že 
voda je veľmi vzácnou tekutinou. 

Vodou sme ponúkli aj nášho vzácneho, 
veľmi známeho hosťa. Naše pozvanie 

v rámci  školskej akcie Týždeň hlasného 
čítania prijal pán spisovateľ Daniel Hevier.  
V našej škole sa mu veľmi páčilo a možno  
o nej napíše vo svojej novej knižke. A aby 
toho nebolo málo, navštívil nás aj Duško Ku-
báň, ktorý je nielen skvelý moderátor, ale aj 
úžasný herec, a ďalším hosťom bol vicepri-

mátor mesta Poprad  Štefan Pčola. Týždeň 
venovaný čítaniu nám ubehol veľmi rých-
lo. Ďakujeme mamičkám, oteckom, starým 
rodičom i našim spolužiakom z  gymnázia, 
že si našli čas a prišli podporiť túto skvelú 
akciu. Čítanie veľkých malým je o budovaní 
vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, 
je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale 
aj veľký človek veľmi potrebuje. Je to ten 
pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani tele-
vízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, 
ani nadšenie z počítačových hier. 

Školské kolo speváckej súťaže Slávici  
z lavice dopadlo výborne. Ovládať 

svoj hlas a dokázať zvládnuť trému nie je 
vôbec jednoduché. Naši šikovní speváci 
to zvládli a tento rok budeme držať palce 
na okresnom kole pátračke Saške a cesto-
vateľke Sofinke.

Prvá polovica marca v Súkromnom 
gymnázium sa niesla v duchu príprav 

na písomnú časť maturitných skúšok. 
Žiaci štvrtého ročníka absolvovali test zo 
slovenského jazyka a literatúry, piataci 
museli zvládnuť náročné testy z anglic-
kého jazyka na úrovni C1 a niektorí sa 
pasovali aj s matematikou. 

Milé prekvapenie si pre všetky 
dievčatá i ženy pripravili chlapci  

zo školského parlamentu. Pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa žien dostala každá  
z nich pri príchode do školy ružičku, ku kto-
rej doplnili milé slovo i úsmev.

Súťaž Jazykový kvet je príležitosťou pre 
všetkých, ktorých zaujímajú cudzie 

jazyky. V tomto školskom roku bolo úlo-
hou súťažiacich nahrať svoje videovizitky  
s prednesom prevzatej alebo vlastnej tvorby 
v cudzom jazyku. Na krajské kolo postúpili 
s anglickým prednesom Karolína Alexandra 
Fiala z prímy, Stanislava Joanna Dudaško  

z III.A, s vlastnou tvorbou  Vanessa Mária 
Balogová. Nechýbal ani španielsky jazyk, 
kde si postup vybojoval Jakub Šulej z I.A. 

Ak ste pozorne čítali februárové Dobré 
noviny, určite si pamätáte, že Martin 

Polerecký z V. A postúpil na celoslovenské 
kolo Olympiády v anglickom jazyku. Opäť 
zabojoval a získal krásne 5. miesto.

V marci sme v gymnáziu počas Dňa otvo-
rených dverí privítali všetkých záujem-

cov o štúdium na osemročnom vzdeláva-
com odbore. Boli medzi nimi aj naši piataci  
zo základnej školy i niektorí ich rodičia. Veľ-
mi pekne ďakujeme za príjemné a pozitívne 
odozvy. Tých, ktorí sa rozhodnú absolvo-
vať prijímacie skúšky v našej škole a budú 
úspešní, radi privítame v septembri ako na-
šich nových žiakov. 

Kyberšikana je v dnešnej spoločnosti 
vážny problém, o ktorom treba hovoriť. 

Aj naši študenti mali možnosť diskutovať  
na túto tému s Richardom Antalom zo Slo-
venského národného strediska pre ľudské 
práva. Otázok bolo veľa, týkali sa najmä 
ochrany pred kyberšikanou na sociálnych 
sieťach, ktoré sú hlavnou scénou moderného 
šikanovania.

Dobré noviny
marcové
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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.

Tento mesiac sa nám darilo v matematike. 
Pátrači robia stále väčšie a väčšie pok-

roky v sčítavaní a odčítavaní do 100. Tieto 
veľké čísla sme premieňali aj do finančnej 
gramotnosti. Rozvíjali sme ju hrou na ob-
chod a malých bankárov. Presnosť sme tré-
novali pri rysovaní – bod, úsečka, priamka či 
polpriamka sú nám už známe pojmy. Slová, 
vety i oslovenia sme na hodinách slovenčiny 

využili pri písaní pohľadníc. Deťom nechý-
bala pri ich tvorení fantázia. Keďže marec 
patril knihe, pokúšali sme sa tvoriť pribehy 
v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku. 
Veľkú radosť sme mali pri našich fotkách  
z detstva. Pozorovali sme, ako sme sa rok 
po roku menili. Naše spoločné pátranie bude 
pokračovať aj v ďalšom mesiaci.

2.P – Pátrači (základná škola)

http://lifeacademy.sk
http://lifeacademy.sk
https://www.facebook.com/mslifeacademy/
https://www.facebook.com/lifeacademypoprad/
https://www.facebook.com/popradlifeacademy/
https://www.instagram.com/my_life_academy/
https://twitter.com/YourLifeAcademy


Marcové Dobré noviny sú plné pozitívnych 
správ o tom, čo sa za posledný mesiac u nás 
udialo.

Už aj škôlkari vedia, že marec je mesiac 
kníh. Počas týchto dní preto spoznávali 

rozprávky, učili sa nové básničky, zisťovali, 
kto je autor, ilustrátor a vytvárali si vlastné 
knihy. Predškoláci opäť navštívili knižnicu, 
kde si mohli v policiach plných kníh nájsť aj 
tú svoju obľúbenú.

Najstarší Objavovatelia v marci ukončili 
korčuliarsky výcvik. Už od decembra 

sa na pravidelných stretnutiach skamará-
tili s korčuľami a ľadom, naučili sa nielen 
prekonať svoj strach, ale trénovali najmä 
trpezlivosť a disciplínu. Vysvedčenia, ktoré 
získali, im prišli odovzdať ich tréneri, ktorí 
im zároveň popriali veľa chuti do ďalšieho 
športovania. 

Marec sa v škôlke niesol aj v znamení 
osláv, neboli to ale tie narodenino-

vé. Oslavoval sa prvý jarný deň, Deň lesov  
a aj Deň vody. Každú oslavu sprevádzali za-
ujímavé aktivity, pre malých škôlkarov bol 
však najzaujímavejší výlet vláčikom do Tat-
ranskej Lomnice. Veď kde inde by si mohli 
takto zblízka obzrieť prebúdzajúcu sa jarnú 
prírodu.

Zmenou však neprešla len príroda.  
V triede Šidielok sa v prvý marcový 

deň objavila aj nová pani učiteľka. Svo-
jou veselou povahou si získala nielen nás 
- kolegyne, ale najmä deti. 

Lifekáčov zo základnej školy čakalo v 
marci množstvo aktivít a prekvapení.

Keďže Bádatelia, naši prváčikovia, 
už poznajú všetky písmenká, vy-

brali sa s pani učiteľkou do knižnice.  
Po slávnostnom privítaní si prevzali svo-
je prvé čitateľské preukazy a požičali si 
prvé knižky. Milé mamičky a oteckovia, 
určite sa tešíte, keď Vám z nich pred spa-
ním čítajú. 

Viete, ako vyzerá zdravý pankreas, 
koľko kostí má zdravý dospelý člo-

vek a ktorá časť nášho tela má najdlhší ná-
zov? Ľudské telo je plné dych vyrážajúcich 
faktov. Zvedavé deti z Life Academy sa na 
interatívno-edukačnej výstave Moje telo do-
zvedeli veľa nových informácií. Precvičili si 
kreativitu, tímovú spoluprácu, ale rozšírili si 
aj vedomosti o fungovaní vlastného tela.

Svetový deň vody je vždy jedinečnou prí-
ležitosťou pripomenúť si mimoriadnu 

dôležitosť vody pre zachovanie životného 
prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Rôzne aktivity, do ktorých bola zapojená 
celá Life Academy, pripomenuli všetkým, že 
voda je veľmi vzácnou tekutinou. 

Vodou sme ponúkli aj nášho vzácneho, 
veľmi známeho hosťa. Naše pozvanie 

v rámci  školskej akcie Týždeň hlasného 
čítania prijal pán spisovateľ Daniel Hevier.  
V našej škole sa mu veľmi páčilo a možno  
o nej napíše vo svojej novej knižke. A aby 
toho nebolo málo, navštívil nás aj Duško Ku-
báň, ktorý je nielen skvelý moderátor, ale aj 
úžasný herec, a ďalším hosťom bol vicepri-

mátor mesta Poprad  Štefan Pčola. Týždeň 
venovaný čítaniu nám ubehol veľmi rých-
lo. Ďakujeme mamičkám, oteckom, starým 
rodičom i našim spolužiakom z  gymnázia, 
že si našli čas a prišli podporiť túto skvelú 
akciu. Čítanie veľkých malým je o budovaní 
vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, 
je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale 
aj veľký človek veľmi potrebuje. Je to ten 
pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani tele-
vízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, 
ani nadšenie z počítačových hier. 

Školské kolo speváckej súťaže Slávici  
z lavice dopadlo výborne. Ovládať 

svoj hlas a dokázať zvládnuť trému nie je 
vôbec jednoduché. Naši šikovní speváci 
to zvládli a tento rok budeme držať palce 
na okresnom kole pátračke Saške a cesto-
vateľke Sofinke.

Prvá polovica marca v Súkromnom 
gymnázium sa niesla v duchu príprav 

na písomnú časť maturitných skúšok. 
Žiaci štvrtého ročníka absolvovali test zo 
slovenského jazyka a literatúry, piataci 
museli zvládnuť náročné testy z anglic-
kého jazyka na úrovni C1 a niektorí sa 
pasovali aj s matematikou. 

Milé prekvapenie si pre všetky 
dievčatá i ženy pripravili chlapci  

zo školského parlamentu. Pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa žien dostala každá  
z nich pri príchode do školy ružičku, ku kto-
rej doplnili milé slovo i úsmev.

Súťaž Jazykový kvet je príležitosťou pre 
všetkých, ktorých zaujímajú cudzie 

jazyky. V tomto školskom roku bolo úlo-
hou súťažiacich nahrať svoje videovizitky  
s prednesom prevzatej alebo vlastnej tvorby 
v cudzom jazyku. Na krajské kolo postúpili 
s anglickým prednesom Karolína Alexandra 
Fiala z prímy, Stanislava Joanna Dudaško  

z III.A, s vlastnou tvorbou  Vanessa Mária 
Balogová. Nechýbal ani španielsky jazyk, 
kde si postup vybojoval Jakub Šulej z I.A. 

Ak ste pozorne čítali februárové Dobré 
noviny, určite si pamätáte, že Martin 

Polerecký z V. A postúpil na celoslovenské 
kolo Olympiády v anglickom jazyku. Opäť 
zabojoval a získal krásne 5. miesto.

V marci sme v gymnáziu počas Dňa otvo-
rených dverí privítali všetkých záujem-

cov o štúdium na osemročnom vzdeláva-
com odbore. Boli medzi nimi aj naši piataci  
zo základnej školy i niektorí ich rodičia. Veľ-
mi pekne ďakujeme za príjemné a pozitívne 
odozvy. Tých, ktorí sa rozhodnú absolvo-
vať prijímacie skúšky v našej škole a budú 
úspešní, radi privítame v septembri ako na-
šich nových žiakov. 

Kyberšikana je v dnešnej spoločnosti 
vážny problém, o ktorom treba hovoriť. 

Aj naši študenti mali možnosť diskutovať  
na túto tému s Richardom Antalom zo Slo-
venského národného strediska pre ľudské 
práva. Otázok bolo veľa, týkali sa najmä 
ochrany pred kyberšikanou na sociálnych 
sieťach, ktoré sú hlavnou scénou moderného 
šikanovania.

Dobré noviny
marcové
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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.

Čo dobré sa u nás prihodilo tentokrát? Na 
hodine výtvarnej sme maľovali písmen-

kami, z ktorých vznikli skutočné obrázky 
– siluety zvierat. V triede sme mali tvorivú 
náladu a atmosféru. Všetky deti pracovali  

s nákazlivou vytrvalosťou. Výsledok si mô-
žete pozrieť na chodbe pred triedou, kde 
hrdo visia dielka malých umelcov. Popísané 
či pokreslené, to posúďte sami.

3.P – Pozorovatelia (základná škola)

http://lifeacademy.sk
http://lifeacademy.sk
https://www.facebook.com/mslifeacademy/
https://www.facebook.com/lifeacademypoprad/
https://www.facebook.com/popradlifeacademy/
https://www.instagram.com/my_life_academy/
https://twitter.com/YourLifeAcademy


Marcové Dobré noviny sú plné pozitívnych 
správ o tom, čo sa za posledný mesiac u nás 
udialo.

Už aj škôlkari vedia, že marec je mesiac 
kníh. Počas týchto dní preto spoznávali 

rozprávky, učili sa nové básničky, zisťovali, 
kto je autor, ilustrátor a vytvárali si vlastné 
knihy. Predškoláci opäť navštívili knižnicu, 
kde si mohli v policiach plných kníh nájsť aj 
tú svoju obľúbenú.

Najstarší Objavovatelia v marci ukončili 
korčuliarsky výcvik. Už od decembra 

sa na pravidelných stretnutiach skamará-
tili s korčuľami a ľadom, naučili sa nielen 
prekonať svoj strach, ale trénovali najmä 
trpezlivosť a disciplínu. Vysvedčenia, ktoré 
získali, im prišli odovzdať ich tréneri, ktorí 
im zároveň popriali veľa chuti do ďalšieho 
športovania. 

Marec sa v škôlke niesol aj v znamení 
osláv, neboli to ale tie narodenino-

vé. Oslavoval sa prvý jarný deň, Deň lesov  
a aj Deň vody. Každú oslavu sprevádzali za-
ujímavé aktivity, pre malých škôlkarov bol 
však najzaujímavejší výlet vláčikom do Tat-
ranskej Lomnice. Veď kde inde by si mohli 
takto zblízka obzrieť prebúdzajúcu sa jarnú 
prírodu.

Zmenou však neprešla len príroda.  
V triede Šidielok sa v prvý marcový 

deň objavila aj nová pani učiteľka. Svo-
jou veselou povahou si získala nielen nás 
- kolegyne, ale najmä deti. 

Lifekáčov zo základnej školy čakalo v 
marci množstvo aktivít a prekvapení.

Keďže Bádatelia, naši prváčikovia, 
už poznajú všetky písmenká, vy-

brali sa s pani učiteľkou do knižnice.  
Po slávnostnom privítaní si prevzali svo-
je prvé čitateľské preukazy a požičali si 
prvé knižky. Milé mamičky a oteckovia, 
určite sa tešíte, keď Vám z nich pred spa-
ním čítajú. 

Viete, ako vyzerá zdravý pankreas, 
koľko kostí má zdravý dospelý člo-

vek a ktorá časť nášho tela má najdlhší ná-
zov? Ľudské telo je plné dych vyrážajúcich 
faktov. Zvedavé deti z Life Academy sa na 
interatívno-edukačnej výstave Moje telo do-
zvedeli veľa nových informácií. Precvičili si 
kreativitu, tímovú spoluprácu, ale rozšírili si 
aj vedomosti o fungovaní vlastného tela.

Svetový deň vody je vždy jedinečnou prí-
ležitosťou pripomenúť si mimoriadnu 

dôležitosť vody pre zachovanie životného 
prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Rôzne aktivity, do ktorých bola zapojená 
celá Life Academy, pripomenuli všetkým, že 
voda je veľmi vzácnou tekutinou. 

Vodou sme ponúkli aj nášho vzácneho, 
veľmi známeho hosťa. Naše pozvanie 

v rámci  školskej akcie Týždeň hlasného 
čítania prijal pán spisovateľ Daniel Hevier.  
V našej škole sa mu veľmi páčilo a možno  
o nej napíše vo svojej novej knižke. A aby 
toho nebolo málo, navštívil nás aj Duško Ku-
báň, ktorý je nielen skvelý moderátor, ale aj 
úžasný herec, a ďalším hosťom bol vicepri-

mátor mesta Poprad  Štefan Pčola. Týždeň 
venovaný čítaniu nám ubehol veľmi rých-
lo. Ďakujeme mamičkám, oteckom, starým 
rodičom i našim spolužiakom z  gymnázia, 
že si našli čas a prišli podporiť túto skvelú 
akciu. Čítanie veľkých malým je o budovaní 
vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, 
je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale 
aj veľký človek veľmi potrebuje. Je to ten 
pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani tele-
vízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, 
ani nadšenie z počítačových hier. 

Školské kolo speváckej súťaže Slávici  
z lavice dopadlo výborne. Ovládať 

svoj hlas a dokázať zvládnuť trému nie je 
vôbec jednoduché. Naši šikovní speváci 
to zvládli a tento rok budeme držať palce 
na okresnom kole pátračke Saške a cesto-
vateľke Sofinke.

Prvá polovica marca v Súkromnom 
gymnázium sa niesla v duchu príprav 

na písomnú časť maturitných skúšok. 
Žiaci štvrtého ročníka absolvovali test zo 
slovenského jazyka a literatúry, piataci 
museli zvládnuť náročné testy z anglic-
kého jazyka na úrovni C1 a niektorí sa 
pasovali aj s matematikou. 

Milé prekvapenie si pre všetky 
dievčatá i ženy pripravili chlapci  

zo školského parlamentu. Pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa žien dostala každá  
z nich pri príchode do školy ružičku, ku kto-
rej doplnili milé slovo i úsmev.

Súťaž Jazykový kvet je príležitosťou pre 
všetkých, ktorých zaujímajú cudzie 

jazyky. V tomto školskom roku bolo úlo-
hou súťažiacich nahrať svoje videovizitky  
s prednesom prevzatej alebo vlastnej tvorby 
v cudzom jazyku. Na krajské kolo postúpili 
s anglickým prednesom Karolína Alexandra 
Fiala z prímy, Stanislava Joanna Dudaško  

z III.A, s vlastnou tvorbou  Vanessa Mária 
Balogová. Nechýbal ani španielsky jazyk, 
kde si postup vybojoval Jakub Šulej z I.A. 

Ak ste pozorne čítali februárové Dobré 
noviny, určite si pamätáte, že Martin 

Polerecký z V. A postúpil na celoslovenské 
kolo Olympiády v anglickom jazyku. Opäť 
zabojoval a získal krásne 5. miesto.

V marci sme v gymnáziu počas Dňa otvo-
rených dverí privítali všetkých záujem-

cov o štúdium na osemročnom vzdeláva-
com odbore. Boli medzi nimi aj naši piataci  
zo základnej školy i niektorí ich rodičia. Veľ-
mi pekne ďakujeme za príjemné a pozitívne 
odozvy. Tých, ktorí sa rozhodnú absolvo-
vať prijímacie skúšky v našej škole a budú 
úspešní, radi privítame v septembri ako na-
šich nových žiakov. 

Kyberšikana je v dnešnej spoločnosti 
vážny problém, o ktorom treba hovoriť. 

Aj naši študenti mali možnosť diskutovať  
na túto tému s Richardom Antalom zo Slo-
venského národného strediska pre ľudské 
práva. Otázok bolo veľa, týkali sa najmä 
ochrany pred kyberšikanou na sociálnych 
sieťach, ktoré sú hlavnou scénou moderného 
šikanovania.

Dobré noviny
marcové
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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.

Ako funguje naše ľudské telo? Vý-
skumníci to vedia výborne! Čo všetko 

patrí do nervovej sústavy a dýchacej sústavy, 

vám hravo prezradia. A tie krásne pomôcky, 
makety ľudského tela a encyklopédie, ktoré 
prinesú na vyučovaciu hodinu. To je skvelé!

3.V – Výskumníci (základná škola)

http://lifeacademy.sk
http://lifeacademy.sk
https://www.facebook.com/mslifeacademy/
https://www.facebook.com/lifeacademypoprad/
https://www.facebook.com/popradlifeacademy/
https://www.instagram.com/my_life_academy/
https://twitter.com/YourLifeAcademy


Marcové Dobré noviny sú plné pozitívnych 
správ o tom, čo sa za posledný mesiac u nás 
udialo.

Už aj škôlkari vedia, že marec je mesiac 
kníh. Počas týchto dní preto spoznávali 

rozprávky, učili sa nové básničky, zisťovali, 
kto je autor, ilustrátor a vytvárali si vlastné 
knihy. Predškoláci opäť navštívili knižnicu, 
kde si mohli v policiach plných kníh nájsť aj 
tú svoju obľúbenú.

Najstarší Objavovatelia v marci ukončili 
korčuliarsky výcvik. Už od decembra 

sa na pravidelných stretnutiach skamará-
tili s korčuľami a ľadom, naučili sa nielen 
prekonať svoj strach, ale trénovali najmä 
trpezlivosť a disciplínu. Vysvedčenia, ktoré 
získali, im prišli odovzdať ich tréneri, ktorí 
im zároveň popriali veľa chuti do ďalšieho 
športovania. 

Marec sa v škôlke niesol aj v znamení 
osláv, neboli to ale tie narodenino-

vé. Oslavoval sa prvý jarný deň, Deň lesov  
a aj Deň vody. Každú oslavu sprevádzali za-
ujímavé aktivity, pre malých škôlkarov bol 
však najzaujímavejší výlet vláčikom do Tat-
ranskej Lomnice. Veď kde inde by si mohli 
takto zblízka obzrieť prebúdzajúcu sa jarnú 
prírodu.

Zmenou však neprešla len príroda.  
V triede Šidielok sa v prvý marcový 

deň objavila aj nová pani učiteľka. Svo-
jou veselou povahou si získala nielen nás 
- kolegyne, ale najmä deti. 

Lifekáčov zo základnej školy čakalo v 
marci množstvo aktivít a prekvapení.

Keďže Bádatelia, naši prváčikovia, 
už poznajú všetky písmenká, vy-

brali sa s pani učiteľkou do knižnice.  
Po slávnostnom privítaní si prevzali svo-
je prvé čitateľské preukazy a požičali si 
prvé knižky. Milé mamičky a oteckovia, 
určite sa tešíte, keď Vám z nich pred spa-
ním čítajú. 

Viete, ako vyzerá zdravý pankreas, 
koľko kostí má zdravý dospelý člo-

vek a ktorá časť nášho tela má najdlhší ná-
zov? Ľudské telo je plné dych vyrážajúcich 
faktov. Zvedavé deti z Life Academy sa na 
interatívno-edukačnej výstave Moje telo do-
zvedeli veľa nových informácií. Precvičili si 
kreativitu, tímovú spoluprácu, ale rozšírili si 
aj vedomosti o fungovaní vlastného tela.

Svetový deň vody je vždy jedinečnou prí-
ležitosťou pripomenúť si mimoriadnu 

dôležitosť vody pre zachovanie životného 
prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Rôzne aktivity, do ktorých bola zapojená 
celá Life Academy, pripomenuli všetkým, že 
voda je veľmi vzácnou tekutinou. 

Vodou sme ponúkli aj nášho vzácneho, 
veľmi známeho hosťa. Naše pozvanie 

v rámci  školskej akcie Týždeň hlasného 
čítania prijal pán spisovateľ Daniel Hevier.  
V našej škole sa mu veľmi páčilo a možno  
o nej napíše vo svojej novej knižke. A aby 
toho nebolo málo, navštívil nás aj Duško Ku-
báň, ktorý je nielen skvelý moderátor, ale aj 
úžasný herec, a ďalším hosťom bol vicepri-

mátor mesta Poprad  Štefan Pčola. Týždeň 
venovaný čítaniu nám ubehol veľmi rých-
lo. Ďakujeme mamičkám, oteckom, starým 
rodičom i našim spolužiakom z  gymnázia, 
že si našli čas a prišli podporiť túto skvelú 
akciu. Čítanie veľkých malým je o budovaní 
vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, 
je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale 
aj veľký človek veľmi potrebuje. Je to ten 
pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani tele-
vízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, 
ani nadšenie z počítačových hier. 

Školské kolo speváckej súťaže Slávici  
z lavice dopadlo výborne. Ovládať 

svoj hlas a dokázať zvládnuť trému nie je 
vôbec jednoduché. Naši šikovní speváci 
to zvládli a tento rok budeme držať palce 
na okresnom kole pátračke Saške a cesto-
vateľke Sofinke.

Prvá polovica marca v Súkromnom 
gymnázium sa niesla v duchu príprav 

na písomnú časť maturitných skúšok. 
Žiaci štvrtého ročníka absolvovali test zo 
slovenského jazyka a literatúry, piataci 
museli zvládnuť náročné testy z anglic-
kého jazyka na úrovni C1 a niektorí sa 
pasovali aj s matematikou. 

Milé prekvapenie si pre všetky 
dievčatá i ženy pripravili chlapci  

zo školského parlamentu. Pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa žien dostala každá  
z nich pri príchode do školy ružičku, ku kto-
rej doplnili milé slovo i úsmev.

Súťaž Jazykový kvet je príležitosťou pre 
všetkých, ktorých zaujímajú cudzie 

jazyky. V tomto školskom roku bolo úlo-
hou súťažiacich nahrať svoje videovizitky  
s prednesom prevzatej alebo vlastnej tvorby 
v cudzom jazyku. Na krajské kolo postúpili 
s anglickým prednesom Karolína Alexandra 
Fiala z prímy, Stanislava Joanna Dudaško  

z III.A, s vlastnou tvorbou  Vanessa Mária 
Balogová. Nechýbal ani španielsky jazyk, 
kde si postup vybojoval Jakub Šulej z I.A. 

Ak ste pozorne čítali februárové Dobré 
noviny, určite si pamätáte, že Martin 

Polerecký z V. A postúpil na celoslovenské 
kolo Olympiády v anglickom jazyku. Opäť 
zabojoval a získal krásne 5. miesto.

V marci sme v gymnáziu počas Dňa otvo-
rených dverí privítali všetkých záujem-

cov o štúdium na osemročnom vzdeláva-
com odbore. Boli medzi nimi aj naši piataci  
zo základnej školy i niektorí ich rodičia. Veľ-
mi pekne ďakujeme za príjemné a pozitívne 
odozvy. Tých, ktorí sa rozhodnú absolvo-
vať prijímacie skúšky v našej škole a budú 
úspešní, radi privítame v septembri ako na-
šich nových žiakov. 

Kyberšikana je v dnešnej spoločnosti 
vážny problém, o ktorom treba hovoriť. 

Aj naši študenti mali možnosť diskutovať  
na túto tému s Richardom Antalom zo Slo-
venského národného strediska pre ľudské 
práva. Otázok bolo veľa, týkali sa najmä 
ochrany pred kyberšikanou na sociálnych 
sieťach, ktoré sú hlavnou scénou moderného 
šikanovania.

Dobré noviny
marcové

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

9 / 23

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.

V marci sa nám v triede mimoriadne da-
rilo. Zaviedli sme si novú sociálnu 

zručnosť – zdravý rozum. Využívame ho pri 
každej príležitosti, keď je nutné ho zapojiť. 
Výborne sa nám darilo pri práci na apli-
kačných úlohách o HMYZE. S projektami  
na prírodovede sa nám akoby vrece roztrhlo: 

spracovali sme hermafrodity, spoločenstvo 
lesa a lúk. Na vlastivede sme sa už pustili 
po ceste od Dunaja po Hornád, takže sme 
navštívili nádherné miesta ako napríklad 
starovekú Nitru, národný žrebčín v Topoľ-
čiankach aj Festival duchov a strašidiel  
v Bojniciach.

4.N – Námorníci (základná škola)

http://lifeacademy.sk
http://lifeacademy.sk
https://www.facebook.com/mslifeacademy/
https://www.facebook.com/lifeacademypoprad/
https://www.facebook.com/popradlifeacademy/
https://www.instagram.com/my_life_academy/
https://twitter.com/YourLifeAcademy


Marcové Dobré noviny sú plné pozitívnych 
správ o tom, čo sa za posledný mesiac u nás 
udialo.

Už aj škôlkari vedia, že marec je mesiac 
kníh. Počas týchto dní preto spoznávali 

rozprávky, učili sa nové básničky, zisťovali, 
kto je autor, ilustrátor a vytvárali si vlastné 
knihy. Predškoláci opäť navštívili knižnicu, 
kde si mohli v policiach plných kníh nájsť aj 
tú svoju obľúbenú.

Najstarší Objavovatelia v marci ukončili 
korčuliarsky výcvik. Už od decembra 

sa na pravidelných stretnutiach skamará-
tili s korčuľami a ľadom, naučili sa nielen 
prekonať svoj strach, ale trénovali najmä 
trpezlivosť a disciplínu. Vysvedčenia, ktoré 
získali, im prišli odovzdať ich tréneri, ktorí 
im zároveň popriali veľa chuti do ďalšieho 
športovania. 

Marec sa v škôlke niesol aj v znamení 
osláv, neboli to ale tie narodenino-

vé. Oslavoval sa prvý jarný deň, Deň lesov  
a aj Deň vody. Každú oslavu sprevádzali za-
ujímavé aktivity, pre malých škôlkarov bol 
však najzaujímavejší výlet vláčikom do Tat-
ranskej Lomnice. Veď kde inde by si mohli 
takto zblízka obzrieť prebúdzajúcu sa jarnú 
prírodu.

Zmenou však neprešla len príroda.  
V triede Šidielok sa v prvý marcový 

deň objavila aj nová pani učiteľka. Svo-
jou veselou povahou si získala nielen nás 
- kolegyne, ale najmä deti. 

Lifekáčov zo základnej školy čakalo v 
marci množstvo aktivít a prekvapení.

Keďže Bádatelia, naši prváčikovia, 
už poznajú všetky písmenká, vy-

brali sa s pani učiteľkou do knižnice.  
Po slávnostnom privítaní si prevzali svo-
je prvé čitateľské preukazy a požičali si 
prvé knižky. Milé mamičky a oteckovia, 
určite sa tešíte, keď Vám z nich pred spa-
ním čítajú. 

Viete, ako vyzerá zdravý pankreas, 
koľko kostí má zdravý dospelý člo-

vek a ktorá časť nášho tela má najdlhší ná-
zov? Ľudské telo je plné dych vyrážajúcich 
faktov. Zvedavé deti z Life Academy sa na 
interatívno-edukačnej výstave Moje telo do-
zvedeli veľa nových informácií. Precvičili si 
kreativitu, tímovú spoluprácu, ale rozšírili si 
aj vedomosti o fungovaní vlastného tela.

Svetový deň vody je vždy jedinečnou prí-
ležitosťou pripomenúť si mimoriadnu 

dôležitosť vody pre zachovanie životného 
prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Rôzne aktivity, do ktorých bola zapojená 
celá Life Academy, pripomenuli všetkým, že 
voda je veľmi vzácnou tekutinou. 

Vodou sme ponúkli aj nášho vzácneho, 
veľmi známeho hosťa. Naše pozvanie 

v rámci  školskej akcie Týždeň hlasného 
čítania prijal pán spisovateľ Daniel Hevier.  
V našej škole sa mu veľmi páčilo a možno  
o nej napíše vo svojej novej knižke. A aby 
toho nebolo málo, navštívil nás aj Duško Ku-
báň, ktorý je nielen skvelý moderátor, ale aj 
úžasný herec, a ďalším hosťom bol vicepri-

mátor mesta Poprad  Štefan Pčola. Týždeň 
venovaný čítaniu nám ubehol veľmi rých-
lo. Ďakujeme mamičkám, oteckom, starým 
rodičom i našim spolužiakom z  gymnázia, 
že si našli čas a prišli podporiť túto skvelú 
akciu. Čítanie veľkých malým je o budovaní 
vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, 
je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale 
aj veľký človek veľmi potrebuje. Je to ten 
pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani tele-
vízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, 
ani nadšenie z počítačových hier. 

Školské kolo speváckej súťaže Slávici  
z lavice dopadlo výborne. Ovládať 

svoj hlas a dokázať zvládnuť trému nie je 
vôbec jednoduché. Naši šikovní speváci 
to zvládli a tento rok budeme držať palce 
na okresnom kole pátračke Saške a cesto-
vateľke Sofinke.

Prvá polovica marca v Súkromnom 
gymnázium sa niesla v duchu príprav 

na písomnú časť maturitných skúšok. 
Žiaci štvrtého ročníka absolvovali test zo 
slovenského jazyka a literatúry, piataci 
museli zvládnuť náročné testy z anglic-
kého jazyka na úrovni C1 a niektorí sa 
pasovali aj s matematikou. 

Milé prekvapenie si pre všetky 
dievčatá i ženy pripravili chlapci  

zo školského parlamentu. Pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa žien dostala každá  
z nich pri príchode do školy ružičku, ku kto-
rej doplnili milé slovo i úsmev.

Súťaž Jazykový kvet je príležitosťou pre 
všetkých, ktorých zaujímajú cudzie 

jazyky. V tomto školskom roku bolo úlo-
hou súťažiacich nahrať svoje videovizitky  
s prednesom prevzatej alebo vlastnej tvorby 
v cudzom jazyku. Na krajské kolo postúpili 
s anglickým prednesom Karolína Alexandra 
Fiala z prímy, Stanislava Joanna Dudaško  

z III.A, s vlastnou tvorbou  Vanessa Mária 
Balogová. Nechýbal ani španielsky jazyk, 
kde si postup vybojoval Jakub Šulej z I.A. 

Ak ste pozorne čítali februárové Dobré 
noviny, určite si pamätáte, že Martin 

Polerecký z V. A postúpil na celoslovenské 
kolo Olympiády v anglickom jazyku. Opäť 
zabojoval a získal krásne 5. miesto.

V marci sme v gymnáziu počas Dňa otvo-
rených dverí privítali všetkých záujem-

cov o štúdium na osemročnom vzdeláva-
com odbore. Boli medzi nimi aj naši piataci  
zo základnej školy i niektorí ich rodičia. Veľ-
mi pekne ďakujeme za príjemné a pozitívne 
odozvy. Tých, ktorí sa rozhodnú absolvo-
vať prijímacie skúšky v našej škole a budú 
úspešní, radi privítame v septembri ako na-
šich nových žiakov. 

Kyberšikana je v dnešnej spoločnosti 
vážny problém, o ktorom treba hovoriť. 

Aj naši študenti mali možnosť diskutovať  
na túto tému s Richardom Antalom zo Slo-
venského národného strediska pre ľudské 
práva. Otázok bolo veľa, týkali sa najmä 
ochrany pred kyberšikanou na sociálnych 
sieťach, ktoré sú hlavnou scénou moderného 
šikanovania.

Dobré noviny
marcové
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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.

Marec, mesiac knihy sme si pripome-
nuli nielen na čítačkách a besedách  

so známymi pánmi Hevierom a Kubáňom, 
ale čítali nám aj gymnazistky a my sami 
sme si čítali zaujímavé články z časopisov. 
Dozvedeli sme sa, čo je Downov syndróm  
a v rámci Týždňa mozgu sme sa učili o moz-
gu a skúmali vlastnú lateralitu. Takisto sme 

si robili dotazník, aby sme sa dozvedeli viac 
o tom, ako fungujú naše mozgové hemisféry. 
Na Deň vody sme okrem spoločnej akcie 
ešte písali básničky a niektorí naši žiaci pek-
ne pomáhali pri organizovaní akcie. Ďalej 
pracujeme na ročníkových prácach a pokra-
čujeme v učení o všeličom, nielen o tom, čo 
máme v učebnici.

5.C – Cestovatelia (základná škola)

http://lifeacademy.sk
http://lifeacademy.sk
https://www.facebook.com/mslifeacademy/
https://www.facebook.com/lifeacademypoprad/
https://www.facebook.com/popradlifeacademy/
https://www.instagram.com/my_life_academy/
https://twitter.com/YourLifeAcademy


Marcové Dobré noviny sú plné pozitívnych 
správ o tom, čo sa za posledný mesiac u nás 
udialo.

Už aj škôlkari vedia, že marec je mesiac 
kníh. Počas týchto dní preto spoznávali 

rozprávky, učili sa nové básničky, zisťovali, 
kto je autor, ilustrátor a vytvárali si vlastné 
knihy. Predškoláci opäť navštívili knižnicu, 
kde si mohli v policiach plných kníh nájsť aj 
tú svoju obľúbenú.

Najstarší Objavovatelia v marci ukončili 
korčuliarsky výcvik. Už od decembra 

sa na pravidelných stretnutiach skamará-
tili s korčuľami a ľadom, naučili sa nielen 
prekonať svoj strach, ale trénovali najmä 
trpezlivosť a disciplínu. Vysvedčenia, ktoré 
získali, im prišli odovzdať ich tréneri, ktorí 
im zároveň popriali veľa chuti do ďalšieho 
športovania. 

Marec sa v škôlke niesol aj v znamení 
osláv, neboli to ale tie narodenino-

vé. Oslavoval sa prvý jarný deň, Deň lesov  
a aj Deň vody. Každú oslavu sprevádzali za-
ujímavé aktivity, pre malých škôlkarov bol 
však najzaujímavejší výlet vláčikom do Tat-
ranskej Lomnice. Veď kde inde by si mohli 
takto zblízka obzrieť prebúdzajúcu sa jarnú 
prírodu.

Zmenou však neprešla len príroda.  
V triede Šidielok sa v prvý marcový 

deň objavila aj nová pani učiteľka. Svo-
jou veselou povahou si získala nielen nás 
- kolegyne, ale najmä deti. 

Lifekáčov zo základnej školy čakalo v 
marci množstvo aktivít a prekvapení.

Keďže Bádatelia, naši prváčikovia, 
už poznajú všetky písmenká, vy-

brali sa s pani učiteľkou do knižnice.  
Po slávnostnom privítaní si prevzali svo-
je prvé čitateľské preukazy a požičali si 
prvé knižky. Milé mamičky a oteckovia, 
určite sa tešíte, keď Vám z nich pred spa-
ním čítajú. 

Viete, ako vyzerá zdravý pankreas, 
koľko kostí má zdravý dospelý člo-

vek a ktorá časť nášho tela má najdlhší ná-
zov? Ľudské telo je plné dych vyrážajúcich 
faktov. Zvedavé deti z Life Academy sa na 
interatívno-edukačnej výstave Moje telo do-
zvedeli veľa nových informácií. Precvičili si 
kreativitu, tímovú spoluprácu, ale rozšírili si 
aj vedomosti o fungovaní vlastného tela.

Svetový deň vody je vždy jedinečnou prí-
ležitosťou pripomenúť si mimoriadnu 

dôležitosť vody pre zachovanie životného 
prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Rôzne aktivity, do ktorých bola zapojená 
celá Life Academy, pripomenuli všetkým, že 
voda je veľmi vzácnou tekutinou. 

Vodou sme ponúkli aj nášho vzácneho, 
veľmi známeho hosťa. Naše pozvanie 

v rámci  školskej akcie Týždeň hlasného 
čítania prijal pán spisovateľ Daniel Hevier.  
V našej škole sa mu veľmi páčilo a možno  
o nej napíše vo svojej novej knižke. A aby 
toho nebolo málo, navštívil nás aj Duško Ku-
báň, ktorý je nielen skvelý moderátor, ale aj 
úžasný herec, a ďalším hosťom bol vicepri-

mátor mesta Poprad  Štefan Pčola. Týždeň 
venovaný čítaniu nám ubehol veľmi rých-
lo. Ďakujeme mamičkám, oteckom, starým 
rodičom i našim spolužiakom z  gymnázia, 
že si našli čas a prišli podporiť túto skvelú 
akciu. Čítanie veľkých malým je o budovaní 
vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, 
je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale 
aj veľký človek veľmi potrebuje. Je to ten 
pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani tele-
vízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, 
ani nadšenie z počítačových hier. 

Školské kolo speváckej súťaže Slávici  
z lavice dopadlo výborne. Ovládať 

svoj hlas a dokázať zvládnuť trému nie je 
vôbec jednoduché. Naši šikovní speváci 
to zvládli a tento rok budeme držať palce 
na okresnom kole pátračke Saške a cesto-
vateľke Sofinke.

Prvá polovica marca v Súkromnom 
gymnázium sa niesla v duchu príprav 

na písomnú časť maturitných skúšok. 
Žiaci štvrtého ročníka absolvovali test zo 
slovenského jazyka a literatúry, piataci 
museli zvládnuť náročné testy z anglic-
kého jazyka na úrovni C1 a niektorí sa 
pasovali aj s matematikou. 

Milé prekvapenie si pre všetky 
dievčatá i ženy pripravili chlapci  

zo školského parlamentu. Pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa žien dostala každá  
z nich pri príchode do školy ružičku, ku kto-
rej doplnili milé slovo i úsmev.

Súťaž Jazykový kvet je príležitosťou pre 
všetkých, ktorých zaujímajú cudzie 

jazyky. V tomto školskom roku bolo úlo-
hou súťažiacich nahrať svoje videovizitky  
s prednesom prevzatej alebo vlastnej tvorby 
v cudzom jazyku. Na krajské kolo postúpili 
s anglickým prednesom Karolína Alexandra 
Fiala z prímy, Stanislava Joanna Dudaško  

z III.A, s vlastnou tvorbou  Vanessa Mária 
Balogová. Nechýbal ani španielsky jazyk, 
kde si postup vybojoval Jakub Šulej z I.A. 

Ak ste pozorne čítali februárové Dobré 
noviny, určite si pamätáte, že Martin 

Polerecký z V. A postúpil na celoslovenské 
kolo Olympiády v anglickom jazyku. Opäť 
zabojoval a získal krásne 5. miesto.

V marci sme v gymnáziu počas Dňa otvo-
rených dverí privítali všetkých záujem-

cov o štúdium na osemročnom vzdeláva-
com odbore. Boli medzi nimi aj naši piataci  
zo základnej školy i niektorí ich rodičia. Veľ-
mi pekne ďakujeme za príjemné a pozitívne 
odozvy. Tých, ktorí sa rozhodnú absolvo-
vať prijímacie skúšky v našej škole a budú 
úspešní, radi privítame v septembri ako na-
šich nových žiakov. 

Kyberšikana je v dnešnej spoločnosti 
vážny problém, o ktorom treba hovoriť. 

Aj naši študenti mali možnosť diskutovať  
na túto tému s Richardom Antalom zo Slo-
venského národného strediska pre ľudské 
práva. Otázok bolo veľa, týkali sa najmä 
ochrany pred kyberšikanou na sociálnych 
sieťach, ktoré sú hlavnou scénou moderného 
šikanovania.

Dobré noviny
marcové
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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.

Mesiac marec bol u Dobrodruhov pestrý. 
Začali sme ho vytvorením pozdravov 

k MDŽ, kde sme dali priestor svojej predsta-
vivosti, fantázii a kreativite. Navštívili sme 
edukatívnu výstavu pod názvom Moje telo, 
ktorá sa konala v obchodnom centre Fórum. 
Odniesli sme si kopec nových poznatkov  
o našom tele a hlavne nové poznatky o tom, 
ako naše telo funguje a čo všetko je potreb-
né pre naše telo urobiť, aby bolo zdravé. 

To najdôležitejšie na nás čakalo v týždni 
Hlasného čítania, počas ktorého sme medzi 
sebou vítali mamky, ockov, tajných hostí  
a starších spolužiakov. Títo čitatelia príbehov 
nás prekvapovali svojimi príbehmi počas 
celého týždňa, odpovedali na naše otázky.  
S knižkou v ruke sa spolu s nami preniesli 
do detských čias a zaspomínali si na svoje 
čitateľské začiatky.

1.D až 4.D – Dobrodruhovia (špeciálne triedy)

http://lifeacademy.sk
http://lifeacademy.sk
https://www.facebook.com/mslifeacademy/
https://www.facebook.com/lifeacademypoprad/
https://www.facebook.com/popradlifeacademy/
https://www.instagram.com/my_life_academy/
https://twitter.com/YourLifeAcademy


Marcové Dobré noviny sú plné pozitívnych 
správ o tom, čo sa za posledný mesiac u nás 
udialo.

Už aj škôlkari vedia, že marec je mesiac 
kníh. Počas týchto dní preto spoznávali 

rozprávky, učili sa nové básničky, zisťovali, 
kto je autor, ilustrátor a vytvárali si vlastné 
knihy. Predškoláci opäť navštívili knižnicu, 
kde si mohli v policiach plných kníh nájsť aj 
tú svoju obľúbenú.

Najstarší Objavovatelia v marci ukončili 
korčuliarsky výcvik. Už od decembra 

sa na pravidelných stretnutiach skamará-
tili s korčuľami a ľadom, naučili sa nielen 
prekonať svoj strach, ale trénovali najmä 
trpezlivosť a disciplínu. Vysvedčenia, ktoré 
získali, im prišli odovzdať ich tréneri, ktorí 
im zároveň popriali veľa chuti do ďalšieho 
športovania. 

Marec sa v škôlke niesol aj v znamení 
osláv, neboli to ale tie narodenino-

vé. Oslavoval sa prvý jarný deň, Deň lesov  
a aj Deň vody. Každú oslavu sprevádzali za-
ujímavé aktivity, pre malých škôlkarov bol 
však najzaujímavejší výlet vláčikom do Tat-
ranskej Lomnice. Veď kde inde by si mohli 
takto zblízka obzrieť prebúdzajúcu sa jarnú 
prírodu.

Zmenou však neprešla len príroda.  
V triede Šidielok sa v prvý marcový 

deň objavila aj nová pani učiteľka. Svo-
jou veselou povahou si získala nielen nás 
- kolegyne, ale najmä deti. 

Lifekáčov zo základnej školy čakalo v 
marci množstvo aktivít a prekvapení.

Keďže Bádatelia, naši prváčikovia, 
už poznajú všetky písmenká, vy-

brali sa s pani učiteľkou do knižnice.  
Po slávnostnom privítaní si prevzali svo-
je prvé čitateľské preukazy a požičali si 
prvé knižky. Milé mamičky a oteckovia, 
určite sa tešíte, keď Vám z nich pred spa-
ním čítajú. 

Viete, ako vyzerá zdravý pankreas, 
koľko kostí má zdravý dospelý člo-

vek a ktorá časť nášho tela má najdlhší ná-
zov? Ľudské telo je plné dych vyrážajúcich 
faktov. Zvedavé deti z Life Academy sa na 
interatívno-edukačnej výstave Moje telo do-
zvedeli veľa nových informácií. Precvičili si 
kreativitu, tímovú spoluprácu, ale rozšírili si 
aj vedomosti o fungovaní vlastného tela.

Svetový deň vody je vždy jedinečnou prí-
ležitosťou pripomenúť si mimoriadnu 

dôležitosť vody pre zachovanie životného 
prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Rôzne aktivity, do ktorých bola zapojená 
celá Life Academy, pripomenuli všetkým, že 
voda je veľmi vzácnou tekutinou. 

Vodou sme ponúkli aj nášho vzácneho, 
veľmi známeho hosťa. Naše pozvanie 

v rámci  školskej akcie Týždeň hlasného 
čítania prijal pán spisovateľ Daniel Hevier.  
V našej škole sa mu veľmi páčilo a možno  
o nej napíše vo svojej novej knižke. A aby 
toho nebolo málo, navštívil nás aj Duško Ku-
báň, ktorý je nielen skvelý moderátor, ale aj 
úžasný herec, a ďalším hosťom bol vicepri-

mátor mesta Poprad  Štefan Pčola. Týždeň 
venovaný čítaniu nám ubehol veľmi rých-
lo. Ďakujeme mamičkám, oteckom, starým 
rodičom i našim spolužiakom z  gymnázia, 
že si našli čas a prišli podporiť túto skvelú 
akciu. Čítanie veľkých malým je o budovaní 
vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, 
je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale 
aj veľký človek veľmi potrebuje. Je to ten 
pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani tele-
vízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, 
ani nadšenie z počítačových hier. 

Školské kolo speváckej súťaže Slávici  
z lavice dopadlo výborne. Ovládať 

svoj hlas a dokázať zvládnuť trému nie je 
vôbec jednoduché. Naši šikovní speváci 
to zvládli a tento rok budeme držať palce 
na okresnom kole pátračke Saške a cesto-
vateľke Sofinke.

Prvá polovica marca v Súkromnom 
gymnázium sa niesla v duchu príprav 

na písomnú časť maturitných skúšok. 
Žiaci štvrtého ročníka absolvovali test zo 
slovenského jazyka a literatúry, piataci 
museli zvládnuť náročné testy z anglic-
kého jazyka na úrovni C1 a niektorí sa 
pasovali aj s matematikou. 

Milé prekvapenie si pre všetky 
dievčatá i ženy pripravili chlapci  

zo školského parlamentu. Pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa žien dostala každá  
z nich pri príchode do školy ružičku, ku kto-
rej doplnili milé slovo i úsmev.

Súťaž Jazykový kvet je príležitosťou pre 
všetkých, ktorých zaujímajú cudzie 

jazyky. V tomto školskom roku bolo úlo-
hou súťažiacich nahrať svoje videovizitky  
s prednesom prevzatej alebo vlastnej tvorby 
v cudzom jazyku. Na krajské kolo postúpili 
s anglickým prednesom Karolína Alexandra 
Fiala z prímy, Stanislava Joanna Dudaško  

z III.A, s vlastnou tvorbou  Vanessa Mária 
Balogová. Nechýbal ani španielsky jazyk, 
kde si postup vybojoval Jakub Šulej z I.A. 

Ak ste pozorne čítali februárové Dobré 
noviny, určite si pamätáte, že Martin 

Polerecký z V. A postúpil na celoslovenské 
kolo Olympiády v anglickom jazyku. Opäť 
zabojoval a získal krásne 5. miesto.

V marci sme v gymnáziu počas Dňa otvo-
rených dverí privítali všetkých záujem-

cov o štúdium na osemročnom vzdeláva-
com odbore. Boli medzi nimi aj naši piataci  
zo základnej školy i niektorí ich rodičia. Veľ-
mi pekne ďakujeme za príjemné a pozitívne 
odozvy. Tých, ktorí sa rozhodnú absolvo-
vať prijímacie skúšky v našej škole a budú 
úspešní, radi privítame v septembri ako na-
šich nových žiakov. 

Kyberšikana je v dnešnej spoločnosti 
vážny problém, o ktorom treba hovoriť. 

Aj naši študenti mali možnosť diskutovať  
na túto tému s Richardom Antalom zo Slo-
venského národného strediska pre ľudské 
práva. Otázok bolo veľa, týkali sa najmä 
ochrany pred kyberšikanou na sociálnych 
sieťach, ktoré sú hlavnou scénou moderného 
šikanovania.

Dobré noviny
marcové
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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.

Objavitelia strávili mesiac kníh po svo-
jom. Okrem toho, že si niekoľko zaují-

mavých príbehov vypočuli z úst našich hostí, 
vytvorili aj vlastný príbeh. Hoci sa im najprv 
zdalo, že o bodkovanom hrnčeku a pavúko-
vi sa nedá žiaden poriadny príbeh napísať,  
po pár vetách sa do toho úplne vžili. Vytvo-

rili nielen text, ale spolupracovali aj na ilu-
stráciách, obálke knihy a krátkom preklade 
slovíčok z príbehu. Keďže sa dobrodružstvo 
hlavných postáv ešte úplne neskončilo, všet-
ci pevne veria, že do konca školského roka 
stihneme napísať aj jeho pokračovanie.

5.O a 6.O – Objavitelia (špeciálne triedy)

http://lifeacademy.sk
http://lifeacademy.sk
https://www.facebook.com/mslifeacademy/
https://www.facebook.com/lifeacademypoprad/
https://www.facebook.com/popradlifeacademy/
https://www.instagram.com/my_life_academy/
https://twitter.com/YourLifeAcademy


Marcové Dobré noviny sú plné pozitívnych 
správ o tom, čo sa za posledný mesiac u nás 
udialo.

Už aj škôlkari vedia, že marec je mesiac 
kníh. Počas týchto dní preto spoznávali 

rozprávky, učili sa nové básničky, zisťovali, 
kto je autor, ilustrátor a vytvárali si vlastné 
knihy. Predškoláci opäť navštívili knižnicu, 
kde si mohli v policiach plných kníh nájsť aj 
tú svoju obľúbenú.

Najstarší Objavovatelia v marci ukončili 
korčuliarsky výcvik. Už od decembra 

sa na pravidelných stretnutiach skamará-
tili s korčuľami a ľadom, naučili sa nielen 
prekonať svoj strach, ale trénovali najmä 
trpezlivosť a disciplínu. Vysvedčenia, ktoré 
získali, im prišli odovzdať ich tréneri, ktorí 
im zároveň popriali veľa chuti do ďalšieho 
športovania. 

Marec sa v škôlke niesol aj v znamení 
osláv, neboli to ale tie narodenino-

vé. Oslavoval sa prvý jarný deň, Deň lesov  
a aj Deň vody. Každú oslavu sprevádzali za-
ujímavé aktivity, pre malých škôlkarov bol 
však najzaujímavejší výlet vláčikom do Tat-
ranskej Lomnice. Veď kde inde by si mohli 
takto zblízka obzrieť prebúdzajúcu sa jarnú 
prírodu.

Zmenou však neprešla len príroda.  
V triede Šidielok sa v prvý marcový 

deň objavila aj nová pani učiteľka. Svo-
jou veselou povahou si získala nielen nás 
- kolegyne, ale najmä deti. 

Lifekáčov zo základnej školy čakalo v 
marci množstvo aktivít a prekvapení.

Keďže Bádatelia, naši prváčikovia, 
už poznajú všetky písmenká, vy-

brali sa s pani učiteľkou do knižnice.  
Po slávnostnom privítaní si prevzali svo-
je prvé čitateľské preukazy a požičali si 
prvé knižky. Milé mamičky a oteckovia, 
určite sa tešíte, keď Vám z nich pred spa-
ním čítajú. 

Viete, ako vyzerá zdravý pankreas, 
koľko kostí má zdravý dospelý člo-

vek a ktorá časť nášho tela má najdlhší ná-
zov? Ľudské telo je plné dych vyrážajúcich 
faktov. Zvedavé deti z Life Academy sa na 
interatívno-edukačnej výstave Moje telo do-
zvedeli veľa nových informácií. Precvičili si 
kreativitu, tímovú spoluprácu, ale rozšírili si 
aj vedomosti o fungovaní vlastného tela.

Svetový deň vody je vždy jedinečnou prí-
ležitosťou pripomenúť si mimoriadnu 

dôležitosť vody pre zachovanie životného 
prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Rôzne aktivity, do ktorých bola zapojená 
celá Life Academy, pripomenuli všetkým, že 
voda je veľmi vzácnou tekutinou. 

Vodou sme ponúkli aj nášho vzácneho, 
veľmi známeho hosťa. Naše pozvanie 

v rámci  školskej akcie Týždeň hlasného 
čítania prijal pán spisovateľ Daniel Hevier.  
V našej škole sa mu veľmi páčilo a možno  
o nej napíše vo svojej novej knižke. A aby 
toho nebolo málo, navštívil nás aj Duško Ku-
báň, ktorý je nielen skvelý moderátor, ale aj 
úžasný herec, a ďalším hosťom bol vicepri-

mátor mesta Poprad  Štefan Pčola. Týždeň 
venovaný čítaniu nám ubehol veľmi rých-
lo. Ďakujeme mamičkám, oteckom, starým 
rodičom i našim spolužiakom z  gymnázia, 
že si našli čas a prišli podporiť túto skvelú 
akciu. Čítanie veľkých malým je o budovaní 
vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, 
je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale 
aj veľký človek veľmi potrebuje. Je to ten 
pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani tele-
vízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, 
ani nadšenie z počítačových hier. 

Školské kolo speváckej súťaže Slávici  
z lavice dopadlo výborne. Ovládať 

svoj hlas a dokázať zvládnuť trému nie je 
vôbec jednoduché. Naši šikovní speváci 
to zvládli a tento rok budeme držať palce 
na okresnom kole pátračke Saške a cesto-
vateľke Sofinke.

Prvá polovica marca v Súkromnom 
gymnázium sa niesla v duchu príprav 

na písomnú časť maturitných skúšok. 
Žiaci štvrtého ročníka absolvovali test zo 
slovenského jazyka a literatúry, piataci 
museli zvládnuť náročné testy z anglic-
kého jazyka na úrovni C1 a niektorí sa 
pasovali aj s matematikou. 

Milé prekvapenie si pre všetky 
dievčatá i ženy pripravili chlapci  

zo školského parlamentu. Pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa žien dostala každá  
z nich pri príchode do školy ružičku, ku kto-
rej doplnili milé slovo i úsmev.

Súťaž Jazykový kvet je príležitosťou pre 
všetkých, ktorých zaujímajú cudzie 

jazyky. V tomto školskom roku bolo úlo-
hou súťažiacich nahrať svoje videovizitky  
s prednesom prevzatej alebo vlastnej tvorby 
v cudzom jazyku. Na krajské kolo postúpili 
s anglickým prednesom Karolína Alexandra 
Fiala z prímy, Stanislava Joanna Dudaško  

z III.A, s vlastnou tvorbou  Vanessa Mária 
Balogová. Nechýbal ani španielsky jazyk, 
kde si postup vybojoval Jakub Šulej z I.A. 

Ak ste pozorne čítali februárové Dobré 
noviny, určite si pamätáte, že Martin 

Polerecký z V. A postúpil na celoslovenské 
kolo Olympiády v anglickom jazyku. Opäť 
zabojoval a získal krásne 5. miesto.

V marci sme v gymnáziu počas Dňa otvo-
rených dverí privítali všetkých záujem-

cov o štúdium na osemročnom vzdeláva-
com odbore. Boli medzi nimi aj naši piataci  
zo základnej školy i niektorí ich rodičia. Veľ-
mi pekne ďakujeme za príjemné a pozitívne 
odozvy. Tých, ktorí sa rozhodnú absolvo-
vať prijímacie skúšky v našej škole a budú 
úspešní, radi privítame v septembri ako na-
šich nových žiakov. 

Kyberšikana je v dnešnej spoločnosti 
vážny problém, o ktorom treba hovoriť. 

Aj naši študenti mali možnosť diskutovať  
na túto tému s Richardom Antalom zo Slo-
venského národného strediska pre ľudské 
práva. Otázok bolo veľa, týkali sa najmä 
ochrany pred kyberšikanou na sociálnych 
sieťach, ktoré sú hlavnou scénou moderného 
šikanovania.

Dobré noviny
marcové
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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.

Ďalší mesiac za nami. Tentokrát to bol 
marec a Kozmonautom opäť ubehol 

ako voda. Bol náročný, no zároveň bohatý  
na rôzne zaujímavé aktivity, ktoré sme si 
naplno užili. Absolvovali sme Týždeň hlas-
ného čítania, v ktorom nás poctili svojou 
návštevou viaceré významné osobnosti.  
Za zapojenie sa do diskusie s týmito hosťa-
mi a kladenie zaujímavých otázok ďakujem 

predovšetkým siedmakom Vande, Viktó-
rii, Mirkovi a Maťkovi. Všetkých chválim  
za disciplinované a vzorné správanie počas 
tejto celotýždňovej akcie. V tomto mesiaci 
sme prijali aj ponožkovú výzvu. Žiaci usi-
lovne a úspešne pracovali aj na projektoch, 
siedmaci z biológie a ôsmaci z fyziky či an-
glického jazyka.

7.K a 8.K – Kozmonauti (špeciálne triedy)
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Marcové Dobré noviny sú plné pozitívnych 
správ o tom, čo sa za posledný mesiac u nás 
udialo.

Už aj škôlkari vedia, že marec je mesiac 
kníh. Počas týchto dní preto spoznávali 

rozprávky, učili sa nové básničky, zisťovali, 
kto je autor, ilustrátor a vytvárali si vlastné 
knihy. Predškoláci opäť navštívili knižnicu, 
kde si mohli v policiach plných kníh nájsť aj 
tú svoju obľúbenú.

Najstarší Objavovatelia v marci ukončili 
korčuliarsky výcvik. Už od decembra 

sa na pravidelných stretnutiach skamará-
tili s korčuľami a ľadom, naučili sa nielen 
prekonať svoj strach, ale trénovali najmä 
trpezlivosť a disciplínu. Vysvedčenia, ktoré 
získali, im prišli odovzdať ich tréneri, ktorí 
im zároveň popriali veľa chuti do ďalšieho 
športovania. 

Marec sa v škôlke niesol aj v znamení 
osláv, neboli to ale tie narodenino-

vé. Oslavoval sa prvý jarný deň, Deň lesov  
a aj Deň vody. Každú oslavu sprevádzali za-
ujímavé aktivity, pre malých škôlkarov bol 
však najzaujímavejší výlet vláčikom do Tat-
ranskej Lomnice. Veď kde inde by si mohli 
takto zblízka obzrieť prebúdzajúcu sa jarnú 
prírodu.

Zmenou však neprešla len príroda.  
V triede Šidielok sa v prvý marcový 

deň objavila aj nová pani učiteľka. Svo-
jou veselou povahou si získala nielen nás 
- kolegyne, ale najmä deti. 

Lifekáčov zo základnej školy čakalo v 
marci množstvo aktivít a prekvapení.

Keďže Bádatelia, naši prváčikovia, 
už poznajú všetky písmenká, vy-

brali sa s pani učiteľkou do knižnice.  
Po slávnostnom privítaní si prevzali svo-
je prvé čitateľské preukazy a požičali si 
prvé knižky. Milé mamičky a oteckovia, 
určite sa tešíte, keď Vám z nich pred spa-
ním čítajú. 

Viete, ako vyzerá zdravý pankreas, 
koľko kostí má zdravý dospelý člo-

vek a ktorá časť nášho tela má najdlhší ná-
zov? Ľudské telo je plné dych vyrážajúcich 
faktov. Zvedavé deti z Life Academy sa na 
interatívno-edukačnej výstave Moje telo do-
zvedeli veľa nových informácií. Precvičili si 
kreativitu, tímovú spoluprácu, ale rozšírili si 
aj vedomosti o fungovaní vlastného tela.

Svetový deň vody je vždy jedinečnou prí-
ležitosťou pripomenúť si mimoriadnu 

dôležitosť vody pre zachovanie životného 
prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Rôzne aktivity, do ktorých bola zapojená 
celá Life Academy, pripomenuli všetkým, že 
voda je veľmi vzácnou tekutinou. 

Vodou sme ponúkli aj nášho vzácneho, 
veľmi známeho hosťa. Naše pozvanie 

v rámci  školskej akcie Týždeň hlasného 
čítania prijal pán spisovateľ Daniel Hevier.  
V našej škole sa mu veľmi páčilo a možno  
o nej napíše vo svojej novej knižke. A aby 
toho nebolo málo, navštívil nás aj Duško Ku-
báň, ktorý je nielen skvelý moderátor, ale aj 
úžasný herec, a ďalším hosťom bol vicepri-

mátor mesta Poprad  Štefan Pčola. Týždeň 
venovaný čítaniu nám ubehol veľmi rých-
lo. Ďakujeme mamičkám, oteckom, starým 
rodičom i našim spolužiakom z  gymnázia, 
že si našli čas a prišli podporiť túto skvelú 
akciu. Čítanie veľkých malým je o budovaní 
vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, 
je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale 
aj veľký človek veľmi potrebuje. Je to ten 
pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani tele-
vízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, 
ani nadšenie z počítačových hier. 

Školské kolo speváckej súťaže Slávici  
z lavice dopadlo výborne. Ovládať 

svoj hlas a dokázať zvládnuť trému nie je 
vôbec jednoduché. Naši šikovní speváci 
to zvládli a tento rok budeme držať palce 
na okresnom kole pátračke Saške a cesto-
vateľke Sofinke.

Prvá polovica marca v Súkromnom 
gymnázium sa niesla v duchu príprav 

na písomnú časť maturitných skúšok. 
Žiaci štvrtého ročníka absolvovali test zo 
slovenského jazyka a literatúry, piataci 
museli zvládnuť náročné testy z anglic-
kého jazyka na úrovni C1 a niektorí sa 
pasovali aj s matematikou. 

Milé prekvapenie si pre všetky 
dievčatá i ženy pripravili chlapci  

zo školského parlamentu. Pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa žien dostala každá  
z nich pri príchode do školy ružičku, ku kto-
rej doplnili milé slovo i úsmev.

Súťaž Jazykový kvet je príležitosťou pre 
všetkých, ktorých zaujímajú cudzie 

jazyky. V tomto školskom roku bolo úlo-
hou súťažiacich nahrať svoje videovizitky  
s prednesom prevzatej alebo vlastnej tvorby 
v cudzom jazyku. Na krajské kolo postúpili 
s anglickým prednesom Karolína Alexandra 
Fiala z prímy, Stanislava Joanna Dudaško  

z III.A, s vlastnou tvorbou  Vanessa Mária 
Balogová. Nechýbal ani španielsky jazyk, 
kde si postup vybojoval Jakub Šulej z I.A. 

Ak ste pozorne čítali februárové Dobré 
noviny, určite si pamätáte, že Martin 

Polerecký z V. A postúpil na celoslovenské 
kolo Olympiády v anglickom jazyku. Opäť 
zabojoval a získal krásne 5. miesto.

V marci sme v gymnáziu počas Dňa otvo-
rených dverí privítali všetkých záujem-

cov o štúdium na osemročnom vzdeláva-
com odbore. Boli medzi nimi aj naši piataci  
zo základnej školy i niektorí ich rodičia. Veľ-
mi pekne ďakujeme za príjemné a pozitívne 
odozvy. Tých, ktorí sa rozhodnú absolvo-
vať prijímacie skúšky v našej škole a budú 
úspešní, radi privítame v septembri ako na-
šich nových žiakov. 

Kyberšikana je v dnešnej spoločnosti 
vážny problém, o ktorom treba hovoriť. 

Aj naši študenti mali možnosť diskutovať  
na túto tému s Richardom Antalom zo Slo-
venského národného strediska pre ľudské 
práva. Otázok bolo veľa, týkali sa najmä 
ochrany pred kyberšikanou na sociálnych 
sieťach, ktoré sú hlavnou scénou moderného 
šikanovania.

Dobré noviny
marcové
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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.

Mesiac marec ubehol v rýchlom tempe. 
Prieskumníci finišovali s prípravou  

na Testovanie T–9. Okrem toho krásne vy-
pracovali projekty na hodinu biológie – 
zmyslové orgány. Stihli doplniť a popraco-

vať aj na celoročných projektoch. Pracujú 
už aj na prezentáciách k celoročným projek-
tom, čítali mladším spolužiakom cez týždeň 
hlasného čítania. Bola to veľmi pekná akcia  
a mladší spolužiaci ju aj ocenili.

9.P – Prieskumníci (špeciálne triedy)
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Marcové Dobré noviny sú plné pozitívnych 
správ o tom, čo sa za posledný mesiac u nás 
udialo.

Už aj škôlkari vedia, že marec je mesiac 
kníh. Počas týchto dní preto spoznávali 

rozprávky, učili sa nové básničky, zisťovali, 
kto je autor, ilustrátor a vytvárali si vlastné 
knihy. Predškoláci opäť navštívili knižnicu, 
kde si mohli v policiach plných kníh nájsť aj 
tú svoju obľúbenú.

Najstarší Objavovatelia v marci ukončili 
korčuliarsky výcvik. Už od decembra 

sa na pravidelných stretnutiach skamará-
tili s korčuľami a ľadom, naučili sa nielen 
prekonať svoj strach, ale trénovali najmä 
trpezlivosť a disciplínu. Vysvedčenia, ktoré 
získali, im prišli odovzdať ich tréneri, ktorí 
im zároveň popriali veľa chuti do ďalšieho 
športovania. 

Marec sa v škôlke niesol aj v znamení 
osláv, neboli to ale tie narodenino-

vé. Oslavoval sa prvý jarný deň, Deň lesov  
a aj Deň vody. Každú oslavu sprevádzali za-
ujímavé aktivity, pre malých škôlkarov bol 
však najzaujímavejší výlet vláčikom do Tat-
ranskej Lomnice. Veď kde inde by si mohli 
takto zblízka obzrieť prebúdzajúcu sa jarnú 
prírodu.

Zmenou však neprešla len príroda.  
V triede Šidielok sa v prvý marcový 

deň objavila aj nová pani učiteľka. Svo-
jou veselou povahou si získala nielen nás 
- kolegyne, ale najmä deti. 

Lifekáčov zo základnej školy čakalo v 
marci množstvo aktivít a prekvapení.

Keďže Bádatelia, naši prváčikovia, 
už poznajú všetky písmenká, vy-

brali sa s pani učiteľkou do knižnice.  
Po slávnostnom privítaní si prevzali svo-
je prvé čitateľské preukazy a požičali si 
prvé knižky. Milé mamičky a oteckovia, 
určite sa tešíte, keď Vám z nich pred spa-
ním čítajú. 

Viete, ako vyzerá zdravý pankreas, 
koľko kostí má zdravý dospelý člo-

vek a ktorá časť nášho tela má najdlhší ná-
zov? Ľudské telo je plné dych vyrážajúcich 
faktov. Zvedavé deti z Life Academy sa na 
interatívno-edukačnej výstave Moje telo do-
zvedeli veľa nových informácií. Precvičili si 
kreativitu, tímovú spoluprácu, ale rozšírili si 
aj vedomosti o fungovaní vlastného tela.

Svetový deň vody je vždy jedinečnou prí-
ležitosťou pripomenúť si mimoriadnu 

dôležitosť vody pre zachovanie životného 
prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Rôzne aktivity, do ktorých bola zapojená 
celá Life Academy, pripomenuli všetkým, že 
voda je veľmi vzácnou tekutinou. 

Vodou sme ponúkli aj nášho vzácneho, 
veľmi známeho hosťa. Naše pozvanie 

v rámci  školskej akcie Týždeň hlasného 
čítania prijal pán spisovateľ Daniel Hevier.  
V našej škole sa mu veľmi páčilo a možno  
o nej napíše vo svojej novej knižke. A aby 
toho nebolo málo, navštívil nás aj Duško Ku-
báň, ktorý je nielen skvelý moderátor, ale aj 
úžasný herec, a ďalším hosťom bol vicepri-

mátor mesta Poprad  Štefan Pčola. Týždeň 
venovaný čítaniu nám ubehol veľmi rých-
lo. Ďakujeme mamičkám, oteckom, starým 
rodičom i našim spolužiakom z  gymnázia, 
že si našli čas a prišli podporiť túto skvelú 
akciu. Čítanie veľkých malým je o budovaní 
vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, 
je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale 
aj veľký človek veľmi potrebuje. Je to ten 
pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani tele-
vízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, 
ani nadšenie z počítačových hier. 

Školské kolo speváckej súťaže Slávici  
z lavice dopadlo výborne. Ovládať 

svoj hlas a dokázať zvládnuť trému nie je 
vôbec jednoduché. Naši šikovní speváci 
to zvládli a tento rok budeme držať palce 
na okresnom kole pátračke Saške a cesto-
vateľke Sofinke.

Prvá polovica marca v Súkromnom 
gymnázium sa niesla v duchu príprav 

na písomnú časť maturitných skúšok. 
Žiaci štvrtého ročníka absolvovali test zo 
slovenského jazyka a literatúry, piataci 
museli zvládnuť náročné testy z anglic-
kého jazyka na úrovni C1 a niektorí sa 
pasovali aj s matematikou. 

Milé prekvapenie si pre všetky 
dievčatá i ženy pripravili chlapci  

zo školského parlamentu. Pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa žien dostala každá  
z nich pri príchode do školy ružičku, ku kto-
rej doplnili milé slovo i úsmev.

Súťaž Jazykový kvet je príležitosťou pre 
všetkých, ktorých zaujímajú cudzie 

jazyky. V tomto školskom roku bolo úlo-
hou súťažiacich nahrať svoje videovizitky  
s prednesom prevzatej alebo vlastnej tvorby 
v cudzom jazyku. Na krajské kolo postúpili 
s anglickým prednesom Karolína Alexandra 
Fiala z prímy, Stanislava Joanna Dudaško  

z III.A, s vlastnou tvorbou  Vanessa Mária 
Balogová. Nechýbal ani španielsky jazyk, 
kde si postup vybojoval Jakub Šulej z I.A. 

Ak ste pozorne čítali februárové Dobré 
noviny, určite si pamätáte, že Martin 

Polerecký z V. A postúpil na celoslovenské 
kolo Olympiády v anglickom jazyku. Opäť 
zabojoval a získal krásne 5. miesto.

V marci sme v gymnáziu počas Dňa otvo-
rených dverí privítali všetkých záujem-

cov o štúdium na osemročnom vzdeláva-
com odbore. Boli medzi nimi aj naši piataci  
zo základnej školy i niektorí ich rodičia. Veľ-
mi pekne ďakujeme za príjemné a pozitívne 
odozvy. Tých, ktorí sa rozhodnú absolvo-
vať prijímacie skúšky v našej škole a budú 
úspešní, radi privítame v septembri ako na-
šich nových žiakov. 

Kyberšikana je v dnešnej spoločnosti 
vážny problém, o ktorom treba hovoriť. 

Aj naši študenti mali možnosť diskutovať  
na túto tému s Richardom Antalom zo Slo-
venského národného strediska pre ľudské 
práva. Otázok bolo veľa, týkali sa najmä 
ochrany pred kyberšikanou na sociálnych 
sieťach, ktoré sú hlavnou scénou moderného 
šikanovania.

Dobré noviny
marcové
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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.

Je pár momentov, ktoré sa mi ako učiteľovi 
vryli do pamäti. Môžu byť pozitívne alebo 

negatívne. Tie pozitívne mi dodávajú energiu 
a utvrdzujú ma v zmysluplnosti mojej práce. 
Jeden z nich vám popíšem. V týchto týždňov 
sa učíme v príme okrem iného dávať (si)  
a dostávať spätnú väzbu. Konkrétne – žiaci 
sa učili dať si spätnú väzbu sám sebe – ohod-
notiť svoj výkon. Pracovali sme v skupinách 
a po skončení práce sme si sadli do kruhu. 
Žiaci mali zhodnotiť, ako pracovali – každý 

svoju prácu. Jedna skupina vypočítala zle 
príklad – rozdelili si úlohy a tento príklad 
vypočítal daný žiak nesprávne a presvedčil 
druhých o svojom výsledku. Čakal som, čo 
si povedia v kruhu. A vtedy sa to stalo – žiak, 
ktorý si len veľmi ťažko priznáva chybu  
a skôr obviňuje druhých, povedal: „Dnes sa 
nám v skupine nedarilo, lebo som zle vypo-
čítal jeden príklad“. A bolo to. Pre niekoho 
drobnosť, pre iného veľký krok.

Príma (gymnázium)
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Marcové Dobré noviny sú plné pozitívnych 
správ o tom, čo sa za posledný mesiac u nás 
udialo.

Už aj škôlkari vedia, že marec je mesiac 
kníh. Počas týchto dní preto spoznávali 

rozprávky, učili sa nové básničky, zisťovali, 
kto je autor, ilustrátor a vytvárali si vlastné 
knihy. Predškoláci opäť navštívili knižnicu, 
kde si mohli v policiach plných kníh nájsť aj 
tú svoju obľúbenú.

Najstarší Objavovatelia v marci ukončili 
korčuliarsky výcvik. Už od decembra 

sa na pravidelných stretnutiach skamará-
tili s korčuľami a ľadom, naučili sa nielen 
prekonať svoj strach, ale trénovali najmä 
trpezlivosť a disciplínu. Vysvedčenia, ktoré 
získali, im prišli odovzdať ich tréneri, ktorí 
im zároveň popriali veľa chuti do ďalšieho 
športovania. 

Marec sa v škôlke niesol aj v znamení 
osláv, neboli to ale tie narodenino-

vé. Oslavoval sa prvý jarný deň, Deň lesov  
a aj Deň vody. Každú oslavu sprevádzali za-
ujímavé aktivity, pre malých škôlkarov bol 
však najzaujímavejší výlet vláčikom do Tat-
ranskej Lomnice. Veď kde inde by si mohli 
takto zblízka obzrieť prebúdzajúcu sa jarnú 
prírodu.

Zmenou však neprešla len príroda.  
V triede Šidielok sa v prvý marcový 

deň objavila aj nová pani učiteľka. Svo-
jou veselou povahou si získala nielen nás 
- kolegyne, ale najmä deti. 

Lifekáčov zo základnej školy čakalo v 
marci množstvo aktivít a prekvapení.

Keďže Bádatelia, naši prváčikovia, 
už poznajú všetky písmenká, vy-

brali sa s pani učiteľkou do knižnice.  
Po slávnostnom privítaní si prevzali svo-
je prvé čitateľské preukazy a požičali si 
prvé knižky. Milé mamičky a oteckovia, 
určite sa tešíte, keď Vám z nich pred spa-
ním čítajú. 

Viete, ako vyzerá zdravý pankreas, 
koľko kostí má zdravý dospelý člo-

vek a ktorá časť nášho tela má najdlhší ná-
zov? Ľudské telo je plné dych vyrážajúcich 
faktov. Zvedavé deti z Life Academy sa na 
interatívno-edukačnej výstave Moje telo do-
zvedeli veľa nových informácií. Precvičili si 
kreativitu, tímovú spoluprácu, ale rozšírili si 
aj vedomosti o fungovaní vlastného tela.

Svetový deň vody je vždy jedinečnou prí-
ležitosťou pripomenúť si mimoriadnu 

dôležitosť vody pre zachovanie životného 
prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Rôzne aktivity, do ktorých bola zapojená 
celá Life Academy, pripomenuli všetkým, že 
voda je veľmi vzácnou tekutinou. 

Vodou sme ponúkli aj nášho vzácneho, 
veľmi známeho hosťa. Naše pozvanie 

v rámci  školskej akcie Týždeň hlasného 
čítania prijal pán spisovateľ Daniel Hevier.  
V našej škole sa mu veľmi páčilo a možno  
o nej napíše vo svojej novej knižke. A aby 
toho nebolo málo, navštívil nás aj Duško Ku-
báň, ktorý je nielen skvelý moderátor, ale aj 
úžasný herec, a ďalším hosťom bol vicepri-

mátor mesta Poprad  Štefan Pčola. Týždeň 
venovaný čítaniu nám ubehol veľmi rých-
lo. Ďakujeme mamičkám, oteckom, starým 
rodičom i našim spolužiakom z  gymnázia, 
že si našli čas a prišli podporiť túto skvelú 
akciu. Čítanie veľkých malým je o budovaní 
vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, 
je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale 
aj veľký človek veľmi potrebuje. Je to ten 
pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani tele-
vízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, 
ani nadšenie z počítačových hier. 

Školské kolo speváckej súťaže Slávici  
z lavice dopadlo výborne. Ovládať 

svoj hlas a dokázať zvládnuť trému nie je 
vôbec jednoduché. Naši šikovní speváci 
to zvládli a tento rok budeme držať palce 
na okresnom kole pátračke Saške a cesto-
vateľke Sofinke.

Prvá polovica marca v Súkromnom 
gymnázium sa niesla v duchu príprav 

na písomnú časť maturitných skúšok. 
Žiaci štvrtého ročníka absolvovali test zo 
slovenského jazyka a literatúry, piataci 
museli zvládnuť náročné testy z anglic-
kého jazyka na úrovni C1 a niektorí sa 
pasovali aj s matematikou. 

Milé prekvapenie si pre všetky 
dievčatá i ženy pripravili chlapci  

zo školského parlamentu. Pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa žien dostala každá  
z nich pri príchode do školy ružičku, ku kto-
rej doplnili milé slovo i úsmev.

Súťaž Jazykový kvet je príležitosťou pre 
všetkých, ktorých zaujímajú cudzie 

jazyky. V tomto školskom roku bolo úlo-
hou súťažiacich nahrať svoje videovizitky  
s prednesom prevzatej alebo vlastnej tvorby 
v cudzom jazyku. Na krajské kolo postúpili 
s anglickým prednesom Karolína Alexandra 
Fiala z prímy, Stanislava Joanna Dudaško  

z III.A, s vlastnou tvorbou  Vanessa Mária 
Balogová. Nechýbal ani španielsky jazyk, 
kde si postup vybojoval Jakub Šulej z I.A. 

Ak ste pozorne čítali februárové Dobré 
noviny, určite si pamätáte, že Martin 

Polerecký z V. A postúpil na celoslovenské 
kolo Olympiády v anglickom jazyku. Opäť 
zabojoval a získal krásne 5. miesto.

V marci sme v gymnáziu počas Dňa otvo-
rených dverí privítali všetkých záujem-

cov o štúdium na osemročnom vzdeláva-
com odbore. Boli medzi nimi aj naši piataci  
zo základnej školy i niektorí ich rodičia. Veľ-
mi pekne ďakujeme za príjemné a pozitívne 
odozvy. Tých, ktorí sa rozhodnú absolvo-
vať prijímacie skúšky v našej škole a budú 
úspešní, radi privítame v septembri ako na-
šich nových žiakov. 

Kyberšikana je v dnešnej spoločnosti 
vážny problém, o ktorom treba hovoriť. 

Aj naši študenti mali možnosť diskutovať  
na túto tému s Richardom Antalom zo Slo-
venského národného strediska pre ľudské 
práva. Otázok bolo veľa, týkali sa najmä 
ochrany pred kyberšikanou na sociálnych 
sieťach, ktoré sú hlavnou scénou moderného 
šikanovania.

Dobré noviny
marcové
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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.

Blýska sa na lepšie časy? Tento mesiac 
pribudli v sekunde nové kvety a študen-

ti si zriadili aj čitateľský kútik, ktorý stále 
rastie a rozširuje sa. Na komunite sa učili 
používať zdravý rozum, pričom riešili zaují-
mavé rébusy a pripravili si aj vtipné scénky. 

Nadpriemerne dopadol aj test z dejepisu, kde 
im pribudnú v najbližšej dobe aj pekné apli-
kačné úlohy o Turkoch na Slovensku.

Najviac ma prekvapili prípravou mojich 
meninových osláv, za čo som im veľmi 

vďačný a ešte raz im všetkým ďakujem.

Sekunda (gymnázium)

http://lifeacademy.sk
http://lifeacademy.sk
https://www.facebook.com/mslifeacademy/
https://www.facebook.com/lifeacademypoprad/
https://www.facebook.com/popradlifeacademy/
https://www.instagram.com/my_life_academy/
https://twitter.com/YourLifeAcademy


Marcové Dobré noviny sú plné pozitívnych 
správ o tom, čo sa za posledný mesiac u nás 
udialo.

Už aj škôlkari vedia, že marec je mesiac 
kníh. Počas týchto dní preto spoznávali 

rozprávky, učili sa nové básničky, zisťovali, 
kto je autor, ilustrátor a vytvárali si vlastné 
knihy. Predškoláci opäť navštívili knižnicu, 
kde si mohli v policiach plných kníh nájsť aj 
tú svoju obľúbenú.

Najstarší Objavovatelia v marci ukončili 
korčuliarsky výcvik. Už od decembra 

sa na pravidelných stretnutiach skamará-
tili s korčuľami a ľadom, naučili sa nielen 
prekonať svoj strach, ale trénovali najmä 
trpezlivosť a disciplínu. Vysvedčenia, ktoré 
získali, im prišli odovzdať ich tréneri, ktorí 
im zároveň popriali veľa chuti do ďalšieho 
športovania. 

Marec sa v škôlke niesol aj v znamení 
osláv, neboli to ale tie narodenino-

vé. Oslavoval sa prvý jarný deň, Deň lesov  
a aj Deň vody. Každú oslavu sprevádzali za-
ujímavé aktivity, pre malých škôlkarov bol 
však najzaujímavejší výlet vláčikom do Tat-
ranskej Lomnice. Veď kde inde by si mohli 
takto zblízka obzrieť prebúdzajúcu sa jarnú 
prírodu.

Zmenou však neprešla len príroda.  
V triede Šidielok sa v prvý marcový 

deň objavila aj nová pani učiteľka. Svo-
jou veselou povahou si získala nielen nás 
- kolegyne, ale najmä deti. 

Lifekáčov zo základnej školy čakalo v 
marci množstvo aktivít a prekvapení.

Keďže Bádatelia, naši prváčikovia, 
už poznajú všetky písmenká, vy-

brali sa s pani učiteľkou do knižnice.  
Po slávnostnom privítaní si prevzali svo-
je prvé čitateľské preukazy a požičali si 
prvé knižky. Milé mamičky a oteckovia, 
určite sa tešíte, keď Vám z nich pred spa-
ním čítajú. 

Viete, ako vyzerá zdravý pankreas, 
koľko kostí má zdravý dospelý člo-

vek a ktorá časť nášho tela má najdlhší ná-
zov? Ľudské telo je plné dych vyrážajúcich 
faktov. Zvedavé deti z Life Academy sa na 
interatívno-edukačnej výstave Moje telo do-
zvedeli veľa nových informácií. Precvičili si 
kreativitu, tímovú spoluprácu, ale rozšírili si 
aj vedomosti o fungovaní vlastného tela.

Svetový deň vody je vždy jedinečnou prí-
ležitosťou pripomenúť si mimoriadnu 

dôležitosť vody pre zachovanie životného 
prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Rôzne aktivity, do ktorých bola zapojená 
celá Life Academy, pripomenuli všetkým, že 
voda je veľmi vzácnou tekutinou. 

Vodou sme ponúkli aj nášho vzácneho, 
veľmi známeho hosťa. Naše pozvanie 

v rámci  školskej akcie Týždeň hlasného 
čítania prijal pán spisovateľ Daniel Hevier.  
V našej škole sa mu veľmi páčilo a možno  
o nej napíše vo svojej novej knižke. A aby 
toho nebolo málo, navštívil nás aj Duško Ku-
báň, ktorý je nielen skvelý moderátor, ale aj 
úžasný herec, a ďalším hosťom bol vicepri-

mátor mesta Poprad  Štefan Pčola. Týždeň 
venovaný čítaniu nám ubehol veľmi rých-
lo. Ďakujeme mamičkám, oteckom, starým 
rodičom i našim spolužiakom z  gymnázia, 
že si našli čas a prišli podporiť túto skvelú 
akciu. Čítanie veľkých malým je o budovaní 
vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, 
je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale 
aj veľký človek veľmi potrebuje. Je to ten 
pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani tele-
vízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, 
ani nadšenie z počítačových hier. 

Školské kolo speváckej súťaže Slávici  
z lavice dopadlo výborne. Ovládať 

svoj hlas a dokázať zvládnuť trému nie je 
vôbec jednoduché. Naši šikovní speváci 
to zvládli a tento rok budeme držať palce 
na okresnom kole pátračke Saške a cesto-
vateľke Sofinke.

Prvá polovica marca v Súkromnom 
gymnázium sa niesla v duchu príprav 

na písomnú časť maturitných skúšok. 
Žiaci štvrtého ročníka absolvovali test zo 
slovenského jazyka a literatúry, piataci 
museli zvládnuť náročné testy z anglic-
kého jazyka na úrovni C1 a niektorí sa 
pasovali aj s matematikou. 

Milé prekvapenie si pre všetky 
dievčatá i ženy pripravili chlapci  

zo školského parlamentu. Pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa žien dostala každá  
z nich pri príchode do školy ružičku, ku kto-
rej doplnili milé slovo i úsmev.

Súťaž Jazykový kvet je príležitosťou pre 
všetkých, ktorých zaujímajú cudzie 

jazyky. V tomto školskom roku bolo úlo-
hou súťažiacich nahrať svoje videovizitky  
s prednesom prevzatej alebo vlastnej tvorby 
v cudzom jazyku. Na krajské kolo postúpili 
s anglickým prednesom Karolína Alexandra 
Fiala z prímy, Stanislava Joanna Dudaško  

z III.A, s vlastnou tvorbou  Vanessa Mária 
Balogová. Nechýbal ani španielsky jazyk, 
kde si postup vybojoval Jakub Šulej z I.A. 

Ak ste pozorne čítali februárové Dobré 
noviny, určite si pamätáte, že Martin 

Polerecký z V. A postúpil na celoslovenské 
kolo Olympiády v anglickom jazyku. Opäť 
zabojoval a získal krásne 5. miesto.

V marci sme v gymnáziu počas Dňa otvo-
rených dverí privítali všetkých záujem-

cov o štúdium na osemročnom vzdeláva-
com odbore. Boli medzi nimi aj naši piataci  
zo základnej školy i niektorí ich rodičia. Veľ-
mi pekne ďakujeme za príjemné a pozitívne 
odozvy. Tých, ktorí sa rozhodnú absolvo-
vať prijímacie skúšky v našej škole a budú 
úspešní, radi privítame v septembri ako na-
šich nových žiakov. 

Kyberšikana je v dnešnej spoločnosti 
vážny problém, o ktorom treba hovoriť. 

Aj naši študenti mali možnosť diskutovať  
na túto tému s Richardom Antalom zo Slo-
venského národného strediska pre ľudské 
práva. Otázok bolo veľa, týkali sa najmä 
ochrany pred kyberšikanou na sociálnych 
sieťach, ktoré sú hlavnou scénou moderného 
šikanovania.

Dobré noviny
marcové
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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.

Tohtoročný marec bol veľmi pestrý.  
Na biológii sme si vyskúšali prácu s mik-

roskopom a veľmi zaujímavý bol aj otvore-
ný vyučovací blok na tému bunka. Kým sa 
naši starší spolužiaci trápili s maturitnými 
testami, absolvovali sme dve exkurzie. Jeden 
deň sme strávili v Košiciach v Slovenskom 

technickom múzeu a druhý deň sme venovali 
spoznávaniu Popradu. Čakala nás prehliadka 
námestia so sprievodcom a expozícia Poprad 
a okolie v zrkadle vekov v Podtatranskom 
múzeu. Milí rodičia, viete, čo je Immaculata 
či Magna Via? My už áno, pokojne sa nás  
na to opýtajte.

Tercia (gymnázium)

http://lifeacademy.sk
http://lifeacademy.sk
https://www.facebook.com/mslifeacademy/
https://www.facebook.com/lifeacademypoprad/
https://www.facebook.com/popradlifeacademy/
https://www.instagram.com/my_life_academy/
https://twitter.com/YourLifeAcademy


Marcové Dobré noviny sú plné pozitívnych 
správ o tom, čo sa za posledný mesiac u nás 
udialo.

Už aj škôlkari vedia, že marec je mesiac 
kníh. Počas týchto dní preto spoznávali 

rozprávky, učili sa nové básničky, zisťovali, 
kto je autor, ilustrátor a vytvárali si vlastné 
knihy. Predškoláci opäť navštívili knižnicu, 
kde si mohli v policiach plných kníh nájsť aj 
tú svoju obľúbenú.

Najstarší Objavovatelia v marci ukončili 
korčuliarsky výcvik. Už od decembra 

sa na pravidelných stretnutiach skamará-
tili s korčuľami a ľadom, naučili sa nielen 
prekonať svoj strach, ale trénovali najmä 
trpezlivosť a disciplínu. Vysvedčenia, ktoré 
získali, im prišli odovzdať ich tréneri, ktorí 
im zároveň popriali veľa chuti do ďalšieho 
športovania. 

Marec sa v škôlke niesol aj v znamení 
osláv, neboli to ale tie narodenino-

vé. Oslavoval sa prvý jarný deň, Deň lesov  
a aj Deň vody. Každú oslavu sprevádzali za-
ujímavé aktivity, pre malých škôlkarov bol 
však najzaujímavejší výlet vláčikom do Tat-
ranskej Lomnice. Veď kde inde by si mohli 
takto zblízka obzrieť prebúdzajúcu sa jarnú 
prírodu.

Zmenou však neprešla len príroda.  
V triede Šidielok sa v prvý marcový 

deň objavila aj nová pani učiteľka. Svo-
jou veselou povahou si získala nielen nás 
- kolegyne, ale najmä deti. 

Lifekáčov zo základnej školy čakalo v 
marci množstvo aktivít a prekvapení.

Keďže Bádatelia, naši prváčikovia, 
už poznajú všetky písmenká, vy-

brali sa s pani učiteľkou do knižnice.  
Po slávnostnom privítaní si prevzali svo-
je prvé čitateľské preukazy a požičali si 
prvé knižky. Milé mamičky a oteckovia, 
určite sa tešíte, keď Vám z nich pred spa-
ním čítajú. 

Viete, ako vyzerá zdravý pankreas, 
koľko kostí má zdravý dospelý člo-

vek a ktorá časť nášho tela má najdlhší ná-
zov? Ľudské telo je plné dych vyrážajúcich 
faktov. Zvedavé deti z Life Academy sa na 
interatívno-edukačnej výstave Moje telo do-
zvedeli veľa nových informácií. Precvičili si 
kreativitu, tímovú spoluprácu, ale rozšírili si 
aj vedomosti o fungovaní vlastného tela.

Svetový deň vody je vždy jedinečnou prí-
ležitosťou pripomenúť si mimoriadnu 

dôležitosť vody pre zachovanie životného 
prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Rôzne aktivity, do ktorých bola zapojená 
celá Life Academy, pripomenuli všetkým, že 
voda je veľmi vzácnou tekutinou. 

Vodou sme ponúkli aj nášho vzácneho, 
veľmi známeho hosťa. Naše pozvanie 

v rámci  školskej akcie Týždeň hlasného 
čítania prijal pán spisovateľ Daniel Hevier.  
V našej škole sa mu veľmi páčilo a možno  
o nej napíše vo svojej novej knižke. A aby 
toho nebolo málo, navštívil nás aj Duško Ku-
báň, ktorý je nielen skvelý moderátor, ale aj 
úžasný herec, a ďalším hosťom bol vicepri-

mátor mesta Poprad  Štefan Pčola. Týždeň 
venovaný čítaniu nám ubehol veľmi rých-
lo. Ďakujeme mamičkám, oteckom, starým 
rodičom i našim spolužiakom z  gymnázia, 
že si našli čas a prišli podporiť túto skvelú 
akciu. Čítanie veľkých malým je o budovaní 
vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, 
je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale 
aj veľký človek veľmi potrebuje. Je to ten 
pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani tele-
vízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, 
ani nadšenie z počítačových hier. 

Školské kolo speváckej súťaže Slávici  
z lavice dopadlo výborne. Ovládať 

svoj hlas a dokázať zvládnuť trému nie je 
vôbec jednoduché. Naši šikovní speváci 
to zvládli a tento rok budeme držať palce 
na okresnom kole pátračke Saške a cesto-
vateľke Sofinke.

Prvá polovica marca v Súkromnom 
gymnázium sa niesla v duchu príprav 

na písomnú časť maturitných skúšok. 
Žiaci štvrtého ročníka absolvovali test zo 
slovenského jazyka a literatúry, piataci 
museli zvládnuť náročné testy z anglic-
kého jazyka na úrovni C1 a niektorí sa 
pasovali aj s matematikou. 

Milé prekvapenie si pre všetky 
dievčatá i ženy pripravili chlapci  

zo školského parlamentu. Pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa žien dostala každá  
z nich pri príchode do školy ružičku, ku kto-
rej doplnili milé slovo i úsmev.

Súťaž Jazykový kvet je príležitosťou pre 
všetkých, ktorých zaujímajú cudzie 

jazyky. V tomto školskom roku bolo úlo-
hou súťažiacich nahrať svoje videovizitky  
s prednesom prevzatej alebo vlastnej tvorby 
v cudzom jazyku. Na krajské kolo postúpili 
s anglickým prednesom Karolína Alexandra 
Fiala z prímy, Stanislava Joanna Dudaško  

z III.A, s vlastnou tvorbou  Vanessa Mária 
Balogová. Nechýbal ani španielsky jazyk, 
kde si postup vybojoval Jakub Šulej z I.A. 

Ak ste pozorne čítali februárové Dobré 
noviny, určite si pamätáte, že Martin 

Polerecký z V. A postúpil na celoslovenské 
kolo Olympiády v anglickom jazyku. Opäť 
zabojoval a získal krásne 5. miesto.

V marci sme v gymnáziu počas Dňa otvo-
rených dverí privítali všetkých záujem-

cov o štúdium na osemročnom vzdeláva-
com odbore. Boli medzi nimi aj naši piataci  
zo základnej školy i niektorí ich rodičia. Veľ-
mi pekne ďakujeme za príjemné a pozitívne 
odozvy. Tých, ktorí sa rozhodnú absolvo-
vať prijímacie skúšky v našej škole a budú 
úspešní, radi privítame v septembri ako na-
šich nových žiakov. 

Kyberšikana je v dnešnej spoločnosti 
vážny problém, o ktorom treba hovoriť. 

Aj naši študenti mali možnosť diskutovať  
na túto tému s Richardom Antalom zo Slo-
venského národného strediska pre ľudské 
práva. Otázok bolo veľa, týkali sa najmä 
ochrany pred kyberšikanou na sociálnych 
sieťach, ktoré sú hlavnou scénou moderného 
šikanovania.

Dobré noviny
marcové
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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.

Mesiac marec sa v našej triede niesol  
v duchu intenzívnej prípravy na ce-

loslovenské testovanie T9. Všetci žiaci 4. 
ročníka gymnázií s osemročným vzdeláva-
cím programom a žiaci 9. ročníka základ-
ných škôl si takto majú možnosť porovnať 
úroveň osvojených vedomostí v testovaných 
predmetoch v rámci celého Slovenska. A aby 

sme dosiahli čo najlepšie výsledky, preriešili 
sme na hodinách matematiky množstvo prí-
kladov a urobili veľa testov zo slovenského 
jazyka a literatúry. 

Popritom všetkom sme na iných predme-
toch robili zaujímavé projekty, vypraco-

vali aplikačné úlohy a cez mikroskop skúma-
li stavbu bunky.

Kvarta (gymnázium)

http://lifeacademy.sk
http://lifeacademy.sk
https://www.facebook.com/mslifeacademy/
https://www.facebook.com/lifeacademypoprad/
https://www.facebook.com/popradlifeacademy/
https://www.instagram.com/my_life_academy/
https://twitter.com/YourLifeAcademy


Marcové Dobré noviny sú plné pozitívnych 
správ o tom, čo sa za posledný mesiac u nás 
udialo.

Už aj škôlkari vedia, že marec je mesiac 
kníh. Počas týchto dní preto spoznávali 

rozprávky, učili sa nové básničky, zisťovali, 
kto je autor, ilustrátor a vytvárali si vlastné 
knihy. Predškoláci opäť navštívili knižnicu, 
kde si mohli v policiach plných kníh nájsť aj 
tú svoju obľúbenú.

Najstarší Objavovatelia v marci ukončili 
korčuliarsky výcvik. Už od decembra 

sa na pravidelných stretnutiach skamará-
tili s korčuľami a ľadom, naučili sa nielen 
prekonať svoj strach, ale trénovali najmä 
trpezlivosť a disciplínu. Vysvedčenia, ktoré 
získali, im prišli odovzdať ich tréneri, ktorí 
im zároveň popriali veľa chuti do ďalšieho 
športovania. 

Marec sa v škôlke niesol aj v znamení 
osláv, neboli to ale tie narodenino-

vé. Oslavoval sa prvý jarný deň, Deň lesov  
a aj Deň vody. Každú oslavu sprevádzali za-
ujímavé aktivity, pre malých škôlkarov bol 
však najzaujímavejší výlet vláčikom do Tat-
ranskej Lomnice. Veď kde inde by si mohli 
takto zblízka obzrieť prebúdzajúcu sa jarnú 
prírodu.

Zmenou však neprešla len príroda.  
V triede Šidielok sa v prvý marcový 

deň objavila aj nová pani učiteľka. Svo-
jou veselou povahou si získala nielen nás 
- kolegyne, ale najmä deti. 

Lifekáčov zo základnej školy čakalo v 
marci množstvo aktivít a prekvapení.

Keďže Bádatelia, naši prváčikovia, 
už poznajú všetky písmenká, vy-

brali sa s pani učiteľkou do knižnice.  
Po slávnostnom privítaní si prevzali svo-
je prvé čitateľské preukazy a požičali si 
prvé knižky. Milé mamičky a oteckovia, 
určite sa tešíte, keď Vám z nich pred spa-
ním čítajú. 

Viete, ako vyzerá zdravý pankreas, 
koľko kostí má zdravý dospelý člo-

vek a ktorá časť nášho tela má najdlhší ná-
zov? Ľudské telo je plné dych vyrážajúcich 
faktov. Zvedavé deti z Life Academy sa na 
interatívno-edukačnej výstave Moje telo do-
zvedeli veľa nových informácií. Precvičili si 
kreativitu, tímovú spoluprácu, ale rozšírili si 
aj vedomosti o fungovaní vlastného tela.

Svetový deň vody je vždy jedinečnou prí-
ležitosťou pripomenúť si mimoriadnu 

dôležitosť vody pre zachovanie životného 
prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Rôzne aktivity, do ktorých bola zapojená 
celá Life Academy, pripomenuli všetkým, že 
voda je veľmi vzácnou tekutinou. 

Vodou sme ponúkli aj nášho vzácneho, 
veľmi známeho hosťa. Naše pozvanie 

v rámci  školskej akcie Týždeň hlasného 
čítania prijal pán spisovateľ Daniel Hevier.  
V našej škole sa mu veľmi páčilo a možno  
o nej napíše vo svojej novej knižke. A aby 
toho nebolo málo, navštívil nás aj Duško Ku-
báň, ktorý je nielen skvelý moderátor, ale aj 
úžasný herec, a ďalším hosťom bol vicepri-

mátor mesta Poprad  Štefan Pčola. Týždeň 
venovaný čítaniu nám ubehol veľmi rých-
lo. Ďakujeme mamičkám, oteckom, starým 
rodičom i našim spolužiakom z  gymnázia, 
že si našli čas a prišli podporiť túto skvelú 
akciu. Čítanie veľkých malým je o budovaní 
vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, 
je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale 
aj veľký človek veľmi potrebuje. Je to ten 
pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani tele-
vízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, 
ani nadšenie z počítačových hier. 

Školské kolo speváckej súťaže Slávici  
z lavice dopadlo výborne. Ovládať 

svoj hlas a dokázať zvládnuť trému nie je 
vôbec jednoduché. Naši šikovní speváci 
to zvládli a tento rok budeme držať palce 
na okresnom kole pátračke Saške a cesto-
vateľke Sofinke.

Prvá polovica marca v Súkromnom 
gymnázium sa niesla v duchu príprav 

na písomnú časť maturitných skúšok. 
Žiaci štvrtého ročníka absolvovali test zo 
slovenského jazyka a literatúry, piataci 
museli zvládnuť náročné testy z anglic-
kého jazyka na úrovni C1 a niektorí sa 
pasovali aj s matematikou. 

Milé prekvapenie si pre všetky 
dievčatá i ženy pripravili chlapci  

zo školského parlamentu. Pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa žien dostala každá  
z nich pri príchode do školy ružičku, ku kto-
rej doplnili milé slovo i úsmev.

Súťaž Jazykový kvet je príležitosťou pre 
všetkých, ktorých zaujímajú cudzie 

jazyky. V tomto školskom roku bolo úlo-
hou súťažiacich nahrať svoje videovizitky  
s prednesom prevzatej alebo vlastnej tvorby 
v cudzom jazyku. Na krajské kolo postúpili 
s anglickým prednesom Karolína Alexandra 
Fiala z prímy, Stanislava Joanna Dudaško  

z III.A, s vlastnou tvorbou  Vanessa Mária 
Balogová. Nechýbal ani španielsky jazyk, 
kde si postup vybojoval Jakub Šulej z I.A. 

Ak ste pozorne čítali februárové Dobré 
noviny, určite si pamätáte, že Martin 

Polerecký z V. A postúpil na celoslovenské 
kolo Olympiády v anglickom jazyku. Opäť 
zabojoval a získal krásne 5. miesto.

V marci sme v gymnáziu počas Dňa otvo-
rených dverí privítali všetkých záujem-

cov o štúdium na osemročnom vzdeláva-
com odbore. Boli medzi nimi aj naši piataci  
zo základnej školy i niektorí ich rodičia. Veľ-
mi pekne ďakujeme za príjemné a pozitívne 
odozvy. Tých, ktorí sa rozhodnú absolvo-
vať prijímacie skúšky v našej škole a budú 
úspešní, radi privítame v septembri ako na-
šich nových žiakov. 

Kyberšikana je v dnešnej spoločnosti 
vážny problém, o ktorom treba hovoriť. 

Aj naši študenti mali možnosť diskutovať  
na túto tému s Richardom Antalom zo Slo-
venského národného strediska pre ľudské 
práva. Otázok bolo veľa, týkali sa najmä 
ochrany pred kyberšikanou na sociálnych 
sieťach, ktoré sú hlavnou scénou moderného 
šikanovania.

Dobré noviny
marcové
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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.

V marci sme sa zúčastnili filmového pred-
stavenia „Zlodeji času“. Bol to veľmi 

poučný dokument, ktorý nám nastavil reálne 
zrkadlo toho, ako človek „zabíja“ svoj čas 
nezmyselnými vecami. Je príliš veľa vecí, 

ktoré musíme stihnúť, ale je veľmi ťažké zis-
tiť, ktoré sú skutočne dôležité. Sľúbili sme 
si, že sa všetci posnažíme menej prokrasti-
novať a lepšie si rozdeliť čas na povinnosti  
a veci, ktoré nás tešia.

1.A (gymnázium)

http://lifeacademy.sk
http://lifeacademy.sk
https://www.facebook.com/mslifeacademy/
https://www.facebook.com/lifeacademypoprad/
https://www.facebook.com/popradlifeacademy/
https://www.instagram.com/my_life_academy/
https://twitter.com/YourLifeAcademy


Marcové Dobré noviny sú plné pozitívnych 
správ o tom, čo sa za posledný mesiac u nás 
udialo.

Už aj škôlkari vedia, že marec je mesiac 
kníh. Počas týchto dní preto spoznávali 

rozprávky, učili sa nové básničky, zisťovali, 
kto je autor, ilustrátor a vytvárali si vlastné 
knihy. Predškoláci opäť navštívili knižnicu, 
kde si mohli v policiach plných kníh nájsť aj 
tú svoju obľúbenú.

Najstarší Objavovatelia v marci ukončili 
korčuliarsky výcvik. Už od decembra 

sa na pravidelných stretnutiach skamará-
tili s korčuľami a ľadom, naučili sa nielen 
prekonať svoj strach, ale trénovali najmä 
trpezlivosť a disciplínu. Vysvedčenia, ktoré 
získali, im prišli odovzdať ich tréneri, ktorí 
im zároveň popriali veľa chuti do ďalšieho 
športovania. 

Marec sa v škôlke niesol aj v znamení 
osláv, neboli to ale tie narodenino-

vé. Oslavoval sa prvý jarný deň, Deň lesov  
a aj Deň vody. Každú oslavu sprevádzali za-
ujímavé aktivity, pre malých škôlkarov bol 
však najzaujímavejší výlet vláčikom do Tat-
ranskej Lomnice. Veď kde inde by si mohli 
takto zblízka obzrieť prebúdzajúcu sa jarnú 
prírodu.

Zmenou však neprešla len príroda.  
V triede Šidielok sa v prvý marcový 

deň objavila aj nová pani učiteľka. Svo-
jou veselou povahou si získala nielen nás 
- kolegyne, ale najmä deti. 

Lifekáčov zo základnej školy čakalo v 
marci množstvo aktivít a prekvapení.

Keďže Bádatelia, naši prváčikovia, 
už poznajú všetky písmenká, vy-

brali sa s pani učiteľkou do knižnice.  
Po slávnostnom privítaní si prevzali svo-
je prvé čitateľské preukazy a požičali si 
prvé knižky. Milé mamičky a oteckovia, 
určite sa tešíte, keď Vám z nich pred spa-
ním čítajú. 

Viete, ako vyzerá zdravý pankreas, 
koľko kostí má zdravý dospelý člo-

vek a ktorá časť nášho tela má najdlhší ná-
zov? Ľudské telo je plné dych vyrážajúcich 
faktov. Zvedavé deti z Life Academy sa na 
interatívno-edukačnej výstave Moje telo do-
zvedeli veľa nových informácií. Precvičili si 
kreativitu, tímovú spoluprácu, ale rozšírili si 
aj vedomosti o fungovaní vlastného tela.

Svetový deň vody je vždy jedinečnou prí-
ležitosťou pripomenúť si mimoriadnu 

dôležitosť vody pre zachovanie životného 
prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Rôzne aktivity, do ktorých bola zapojená 
celá Life Academy, pripomenuli všetkým, že 
voda je veľmi vzácnou tekutinou. 

Vodou sme ponúkli aj nášho vzácneho, 
veľmi známeho hosťa. Naše pozvanie 

v rámci  školskej akcie Týždeň hlasného 
čítania prijal pán spisovateľ Daniel Hevier.  
V našej škole sa mu veľmi páčilo a možno  
o nej napíše vo svojej novej knižke. A aby 
toho nebolo málo, navštívil nás aj Duško Ku-
báň, ktorý je nielen skvelý moderátor, ale aj 
úžasný herec, a ďalším hosťom bol vicepri-

mátor mesta Poprad  Štefan Pčola. Týždeň 
venovaný čítaniu nám ubehol veľmi rých-
lo. Ďakujeme mamičkám, oteckom, starým 
rodičom i našim spolužiakom z  gymnázia, 
že si našli čas a prišli podporiť túto skvelú 
akciu. Čítanie veľkých malým je o budovaní 
vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, 
je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale 
aj veľký človek veľmi potrebuje. Je to ten 
pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani tele-
vízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, 
ani nadšenie z počítačových hier. 

Školské kolo speváckej súťaže Slávici  
z lavice dopadlo výborne. Ovládať 

svoj hlas a dokázať zvládnuť trému nie je 
vôbec jednoduché. Naši šikovní speváci 
to zvládli a tento rok budeme držať palce 
na okresnom kole pátračke Saške a cesto-
vateľke Sofinke.

Prvá polovica marca v Súkromnom 
gymnázium sa niesla v duchu príprav 

na písomnú časť maturitných skúšok. 
Žiaci štvrtého ročníka absolvovali test zo 
slovenského jazyka a literatúry, piataci 
museli zvládnuť náročné testy z anglic-
kého jazyka na úrovni C1 a niektorí sa 
pasovali aj s matematikou. 

Milé prekvapenie si pre všetky 
dievčatá i ženy pripravili chlapci  

zo školského parlamentu. Pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa žien dostala každá  
z nich pri príchode do školy ružičku, ku kto-
rej doplnili milé slovo i úsmev.

Súťaž Jazykový kvet je príležitosťou pre 
všetkých, ktorých zaujímajú cudzie 

jazyky. V tomto školskom roku bolo úlo-
hou súťažiacich nahrať svoje videovizitky  
s prednesom prevzatej alebo vlastnej tvorby 
v cudzom jazyku. Na krajské kolo postúpili 
s anglickým prednesom Karolína Alexandra 
Fiala z prímy, Stanislava Joanna Dudaško  

z III.A, s vlastnou tvorbou  Vanessa Mária 
Balogová. Nechýbal ani španielsky jazyk, 
kde si postup vybojoval Jakub Šulej z I.A. 

Ak ste pozorne čítali februárové Dobré 
noviny, určite si pamätáte, že Martin 

Polerecký z V. A postúpil na celoslovenské 
kolo Olympiády v anglickom jazyku. Opäť 
zabojoval a získal krásne 5. miesto.

V marci sme v gymnáziu počas Dňa otvo-
rených dverí privítali všetkých záujem-

cov o štúdium na osemročnom vzdeláva-
com odbore. Boli medzi nimi aj naši piataci  
zo základnej školy i niektorí ich rodičia. Veľ-
mi pekne ďakujeme za príjemné a pozitívne 
odozvy. Tých, ktorí sa rozhodnú absolvo-
vať prijímacie skúšky v našej škole a budú 
úspešní, radi privítame v septembri ako na-
šich nových žiakov. 

Kyberšikana je v dnešnej spoločnosti 
vážny problém, o ktorom treba hovoriť. 

Aj naši študenti mali možnosť diskutovať  
na túto tému s Richardom Antalom zo Slo-
venského národného strediska pre ľudské 
práva. Otázok bolo veľa, týkali sa najmä 
ochrany pred kyberšikanou na sociálnych 
sieťach, ktoré sú hlavnou scénou moderného 
šikanovania.

Dobré noviny
marcové
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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.

Žiaci 2. A triedy tento mesiac na chémii 
robili pokus s tuhým sodíkom a jeho re-

akciou s roztokmi soli. Používali aj indiká-
tory na určenie zásady a kyslosti produktov.

2.A (gymnázium)

http://lifeacademy.sk
http://lifeacademy.sk
https://www.facebook.com/mslifeacademy/
https://www.facebook.com/lifeacademypoprad/
https://www.facebook.com/popradlifeacademy/
https://www.instagram.com/my_life_academy/
https://twitter.com/YourLifeAcademy


Marcové Dobré noviny sú plné pozitívnych 
správ o tom, čo sa za posledný mesiac u nás 
udialo.

Už aj škôlkari vedia, že marec je mesiac 
kníh. Počas týchto dní preto spoznávali 

rozprávky, učili sa nové básničky, zisťovali, 
kto je autor, ilustrátor a vytvárali si vlastné 
knihy. Predškoláci opäť navštívili knižnicu, 
kde si mohli v policiach plných kníh nájsť aj 
tú svoju obľúbenú.

Najstarší Objavovatelia v marci ukončili 
korčuliarsky výcvik. Už od decembra 

sa na pravidelných stretnutiach skamará-
tili s korčuľami a ľadom, naučili sa nielen 
prekonať svoj strach, ale trénovali najmä 
trpezlivosť a disciplínu. Vysvedčenia, ktoré 
získali, im prišli odovzdať ich tréneri, ktorí 
im zároveň popriali veľa chuti do ďalšieho 
športovania. 

Marec sa v škôlke niesol aj v znamení 
osláv, neboli to ale tie narodenino-

vé. Oslavoval sa prvý jarný deň, Deň lesov  
a aj Deň vody. Každú oslavu sprevádzali za-
ujímavé aktivity, pre malých škôlkarov bol 
však najzaujímavejší výlet vláčikom do Tat-
ranskej Lomnice. Veď kde inde by si mohli 
takto zblízka obzrieť prebúdzajúcu sa jarnú 
prírodu.

Zmenou však neprešla len príroda.  
V triede Šidielok sa v prvý marcový 

deň objavila aj nová pani učiteľka. Svo-
jou veselou povahou si získala nielen nás 
- kolegyne, ale najmä deti. 

Lifekáčov zo základnej školy čakalo v 
marci množstvo aktivít a prekvapení.

Keďže Bádatelia, naši prváčikovia, 
už poznajú všetky písmenká, vy-

brali sa s pani učiteľkou do knižnice.  
Po slávnostnom privítaní si prevzali svo-
je prvé čitateľské preukazy a požičali si 
prvé knižky. Milé mamičky a oteckovia, 
určite sa tešíte, keď Vám z nich pred spa-
ním čítajú. 

Viete, ako vyzerá zdravý pankreas, 
koľko kostí má zdravý dospelý člo-

vek a ktorá časť nášho tela má najdlhší ná-
zov? Ľudské telo je plné dych vyrážajúcich 
faktov. Zvedavé deti z Life Academy sa na 
interatívno-edukačnej výstave Moje telo do-
zvedeli veľa nových informácií. Precvičili si 
kreativitu, tímovú spoluprácu, ale rozšírili si 
aj vedomosti o fungovaní vlastného tela.

Svetový deň vody je vždy jedinečnou prí-
ležitosťou pripomenúť si mimoriadnu 

dôležitosť vody pre zachovanie životného 
prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Rôzne aktivity, do ktorých bola zapojená 
celá Life Academy, pripomenuli všetkým, že 
voda je veľmi vzácnou tekutinou. 

Vodou sme ponúkli aj nášho vzácneho, 
veľmi známeho hosťa. Naše pozvanie 

v rámci  školskej akcie Týždeň hlasného 
čítania prijal pán spisovateľ Daniel Hevier.  
V našej škole sa mu veľmi páčilo a možno  
o nej napíše vo svojej novej knižke. A aby 
toho nebolo málo, navštívil nás aj Duško Ku-
báň, ktorý je nielen skvelý moderátor, ale aj 
úžasný herec, a ďalším hosťom bol vicepri-

mátor mesta Poprad  Štefan Pčola. Týždeň 
venovaný čítaniu nám ubehol veľmi rých-
lo. Ďakujeme mamičkám, oteckom, starým 
rodičom i našim spolužiakom z  gymnázia, 
že si našli čas a prišli podporiť túto skvelú 
akciu. Čítanie veľkých malým je o budovaní 
vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, 
je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale 
aj veľký človek veľmi potrebuje. Je to ten 
pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani tele-
vízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, 
ani nadšenie z počítačových hier. 

Školské kolo speváckej súťaže Slávici  
z lavice dopadlo výborne. Ovládať 

svoj hlas a dokázať zvládnuť trému nie je 
vôbec jednoduché. Naši šikovní speváci 
to zvládli a tento rok budeme držať palce 
na okresnom kole pátračke Saške a cesto-
vateľke Sofinke.

Prvá polovica marca v Súkromnom 
gymnázium sa niesla v duchu príprav 

na písomnú časť maturitných skúšok. 
Žiaci štvrtého ročníka absolvovali test zo 
slovenského jazyka a literatúry, piataci 
museli zvládnuť náročné testy z anglic-
kého jazyka na úrovni C1 a niektorí sa 
pasovali aj s matematikou. 

Milé prekvapenie si pre všetky 
dievčatá i ženy pripravili chlapci  

zo školského parlamentu. Pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa žien dostala každá  
z nich pri príchode do školy ružičku, ku kto-
rej doplnili milé slovo i úsmev.

Súťaž Jazykový kvet je príležitosťou pre 
všetkých, ktorých zaujímajú cudzie 

jazyky. V tomto školskom roku bolo úlo-
hou súťažiacich nahrať svoje videovizitky  
s prednesom prevzatej alebo vlastnej tvorby 
v cudzom jazyku. Na krajské kolo postúpili 
s anglickým prednesom Karolína Alexandra 
Fiala z prímy, Stanislava Joanna Dudaško  

z III.A, s vlastnou tvorbou  Vanessa Mária 
Balogová. Nechýbal ani španielsky jazyk, 
kde si postup vybojoval Jakub Šulej z I.A. 

Ak ste pozorne čítali februárové Dobré 
noviny, určite si pamätáte, že Martin 

Polerecký z V. A postúpil na celoslovenské 
kolo Olympiády v anglickom jazyku. Opäť 
zabojoval a získal krásne 5. miesto.

V marci sme v gymnáziu počas Dňa otvo-
rených dverí privítali všetkých záujem-

cov o štúdium na osemročnom vzdeláva-
com odbore. Boli medzi nimi aj naši piataci  
zo základnej školy i niektorí ich rodičia. Veľ-
mi pekne ďakujeme za príjemné a pozitívne 
odozvy. Tých, ktorí sa rozhodnú absolvo-
vať prijímacie skúšky v našej škole a budú 
úspešní, radi privítame v septembri ako na-
šich nových žiakov. 

Kyberšikana je v dnešnej spoločnosti 
vážny problém, o ktorom treba hovoriť. 

Aj naši študenti mali možnosť diskutovať  
na túto tému s Richardom Antalom zo Slo-
venského národného strediska pre ľudské 
práva. Otázok bolo veľa, týkali sa najmä 
ochrany pred kyberšikanou na sociálnych 
sieťach, ktoré sú hlavnou scénou moderného 
šikanovania.

Dobré noviny
marcové
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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.

Aj napriek tomu, že mesiac marec bol 
veľmi náročný pre našich starších spo-

lužiakov, ani my sme nezaháľali a snažili 
sme sa nadobudnúť veľa nových poznat-
kov a zručností. Na hodinách geografie sme  
vo forme projektov zhrnuli naše vedomos-
ti o štátoch Ázie, pripravili sme projekty  
o Číne, Kórejskom poloostrove, Južnej Ázií 

a Blízkom východe. Na hodinách chémie 
sme skúmali prítomnosť vodíka a kyslíka. 

Boli sme úspešní aj v súťažiach – Stanka 
J.Dudaško postúpila do krajského kola 

súťaže v prednese poézie a prózy Jazykový 
kvet. V krajskom kole, ktoré sa uskutoční už 
8.4. jej budeme všetci držať palce.

3.A (gymnázium)

http://lifeacademy.sk
http://lifeacademy.sk
https://www.facebook.com/mslifeacademy/
https://www.facebook.com/lifeacademypoprad/
https://www.facebook.com/popradlifeacademy/
https://www.instagram.com/my_life_academy/
https://twitter.com/YourLifeAcademy


Marcové Dobré noviny sú plné pozitívnych 
správ o tom, čo sa za posledný mesiac u nás 
udialo.

Už aj škôlkari vedia, že marec je mesiac 
kníh. Počas týchto dní preto spoznávali 

rozprávky, učili sa nové básničky, zisťovali, 
kto je autor, ilustrátor a vytvárali si vlastné 
knihy. Predškoláci opäť navštívili knižnicu, 
kde si mohli v policiach plných kníh nájsť aj 
tú svoju obľúbenú.

Najstarší Objavovatelia v marci ukončili 
korčuliarsky výcvik. Už od decembra 

sa na pravidelných stretnutiach skamará-
tili s korčuľami a ľadom, naučili sa nielen 
prekonať svoj strach, ale trénovali najmä 
trpezlivosť a disciplínu. Vysvedčenia, ktoré 
získali, im prišli odovzdať ich tréneri, ktorí 
im zároveň popriali veľa chuti do ďalšieho 
športovania. 

Marec sa v škôlke niesol aj v znamení 
osláv, neboli to ale tie narodenino-

vé. Oslavoval sa prvý jarný deň, Deň lesov  
a aj Deň vody. Každú oslavu sprevádzali za-
ujímavé aktivity, pre malých škôlkarov bol 
však najzaujímavejší výlet vláčikom do Tat-
ranskej Lomnice. Veď kde inde by si mohli 
takto zblízka obzrieť prebúdzajúcu sa jarnú 
prírodu.

Zmenou však neprešla len príroda.  
V triede Šidielok sa v prvý marcový 

deň objavila aj nová pani učiteľka. Svo-
jou veselou povahou si získala nielen nás 
- kolegyne, ale najmä deti. 

Lifekáčov zo základnej školy čakalo v 
marci množstvo aktivít a prekvapení.

Keďže Bádatelia, naši prváčikovia, 
už poznajú všetky písmenká, vy-

brali sa s pani učiteľkou do knižnice.  
Po slávnostnom privítaní si prevzali svo-
je prvé čitateľské preukazy a požičali si 
prvé knižky. Milé mamičky a oteckovia, 
určite sa tešíte, keď Vám z nich pred spa-
ním čítajú. 

Viete, ako vyzerá zdravý pankreas, 
koľko kostí má zdravý dospelý člo-

vek a ktorá časť nášho tela má najdlhší ná-
zov? Ľudské telo je plné dych vyrážajúcich 
faktov. Zvedavé deti z Life Academy sa na 
interatívno-edukačnej výstave Moje telo do-
zvedeli veľa nových informácií. Precvičili si 
kreativitu, tímovú spoluprácu, ale rozšírili si 
aj vedomosti o fungovaní vlastného tela.

Svetový deň vody je vždy jedinečnou prí-
ležitosťou pripomenúť si mimoriadnu 

dôležitosť vody pre zachovanie životného 
prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Rôzne aktivity, do ktorých bola zapojená 
celá Life Academy, pripomenuli všetkým, že 
voda je veľmi vzácnou tekutinou. 

Vodou sme ponúkli aj nášho vzácneho, 
veľmi známeho hosťa. Naše pozvanie 

v rámci  školskej akcie Týždeň hlasného 
čítania prijal pán spisovateľ Daniel Hevier.  
V našej škole sa mu veľmi páčilo a možno  
o nej napíše vo svojej novej knižke. A aby 
toho nebolo málo, navštívil nás aj Duško Ku-
báň, ktorý je nielen skvelý moderátor, ale aj 
úžasný herec, a ďalším hosťom bol vicepri-

mátor mesta Poprad  Štefan Pčola. Týždeň 
venovaný čítaniu nám ubehol veľmi rých-
lo. Ďakujeme mamičkám, oteckom, starým 
rodičom i našim spolužiakom z  gymnázia, 
že si našli čas a prišli podporiť túto skvelú 
akciu. Čítanie veľkých malým je o budovaní 
vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, 
je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale 
aj veľký človek veľmi potrebuje. Je to ten 
pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani tele-
vízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, 
ani nadšenie z počítačových hier. 

Školské kolo speváckej súťaže Slávici  
z lavice dopadlo výborne. Ovládať 

svoj hlas a dokázať zvládnuť trému nie je 
vôbec jednoduché. Naši šikovní speváci 
to zvládli a tento rok budeme držať palce 
na okresnom kole pátračke Saške a cesto-
vateľke Sofinke.

Prvá polovica marca v Súkromnom 
gymnázium sa niesla v duchu príprav 

na písomnú časť maturitných skúšok. 
Žiaci štvrtého ročníka absolvovali test zo 
slovenského jazyka a literatúry, piataci 
museli zvládnuť náročné testy z anglic-
kého jazyka na úrovni C1 a niektorí sa 
pasovali aj s matematikou. 

Milé prekvapenie si pre všetky 
dievčatá i ženy pripravili chlapci  

zo školského parlamentu. Pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa žien dostala každá  
z nich pri príchode do školy ružičku, ku kto-
rej doplnili milé slovo i úsmev.

Súťaž Jazykový kvet je príležitosťou pre 
všetkých, ktorých zaujímajú cudzie 

jazyky. V tomto školskom roku bolo úlo-
hou súťažiacich nahrať svoje videovizitky  
s prednesom prevzatej alebo vlastnej tvorby 
v cudzom jazyku. Na krajské kolo postúpili 
s anglickým prednesom Karolína Alexandra 
Fiala z prímy, Stanislava Joanna Dudaško  

z III.A, s vlastnou tvorbou  Vanessa Mária 
Balogová. Nechýbal ani španielsky jazyk, 
kde si postup vybojoval Jakub Šulej z I.A. 

Ak ste pozorne čítali februárové Dobré 
noviny, určite si pamätáte, že Martin 

Polerecký z V. A postúpil na celoslovenské 
kolo Olympiády v anglickom jazyku. Opäť 
zabojoval a získal krásne 5. miesto.

V marci sme v gymnáziu počas Dňa otvo-
rených dverí privítali všetkých záujem-

cov o štúdium na osemročnom vzdeláva-
com odbore. Boli medzi nimi aj naši piataci  
zo základnej školy i niektorí ich rodičia. Veľ-
mi pekne ďakujeme za príjemné a pozitívne 
odozvy. Tých, ktorí sa rozhodnú absolvo-
vať prijímacie skúšky v našej škole a budú 
úspešní, radi privítame v septembri ako na-
šich nových žiakov. 

Kyberšikana je v dnešnej spoločnosti 
vážny problém, o ktorom treba hovoriť. 

Aj naši študenti mali možnosť diskutovať  
na túto tému s Richardom Antalom zo Slo-
venského národného strediska pre ľudské 
práva. Otázok bolo veľa, týkali sa najmä 
ochrany pred kyberšikanou na sociálnych 
sieťach, ktoré sú hlavnou scénou moderného 
šikanovania.

Dobré noviny
marcové
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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.

Marec síce priniesol štvrtej A viace-
ro príjemných udalostí, ako besedy  

o kyberšikane či beseda so študentom práva 
v rámci hodiny občianskej náuky, tiež sme 
na prvom športovom turnaji získali skvelé 
druhé miesto, avšak ku koncu mesiaca sme 
poľavili a zanedbali predovšetkým matu-

ritnú prípravu. Teplé dni lákajú niektorých 
študentov mimo školy a my zabúdame, že aj  
po napísaní písomnej časti maturity zo slo-
venského jazyka sa ešte stále potrebujeme 
veľmi dobre pripraviť na ústnu a tiež neza-
nedbať ďalšie predmety. Do apríla si prajeme 
väčšie pracovné nasadenie.

4.A (gymnázium)

http://lifeacademy.sk
http://lifeacademy.sk
https://www.facebook.com/mslifeacademy/
https://www.facebook.com/lifeacademypoprad/
https://www.facebook.com/popradlifeacademy/
https://www.instagram.com/my_life_academy/
https://twitter.com/YourLifeAcademy


Marcové Dobré noviny sú plné pozitívnych 
správ o tom, čo sa za posledný mesiac u nás 
udialo.

Už aj škôlkari vedia, že marec je mesiac 
kníh. Počas týchto dní preto spoznávali 

rozprávky, učili sa nové básničky, zisťovali, 
kto je autor, ilustrátor a vytvárali si vlastné 
knihy. Predškoláci opäť navštívili knižnicu, 
kde si mohli v policiach plných kníh nájsť aj 
tú svoju obľúbenú.

Najstarší Objavovatelia v marci ukončili 
korčuliarsky výcvik. Už od decembra 

sa na pravidelných stretnutiach skamará-
tili s korčuľami a ľadom, naučili sa nielen 
prekonať svoj strach, ale trénovali najmä 
trpezlivosť a disciplínu. Vysvedčenia, ktoré 
získali, im prišli odovzdať ich tréneri, ktorí 
im zároveň popriali veľa chuti do ďalšieho 
športovania. 

Marec sa v škôlke niesol aj v znamení 
osláv, neboli to ale tie narodenino-

vé. Oslavoval sa prvý jarný deň, Deň lesov  
a aj Deň vody. Každú oslavu sprevádzali za-
ujímavé aktivity, pre malých škôlkarov bol 
však najzaujímavejší výlet vláčikom do Tat-
ranskej Lomnice. Veď kde inde by si mohli 
takto zblízka obzrieť prebúdzajúcu sa jarnú 
prírodu.

Zmenou však neprešla len príroda.  
V triede Šidielok sa v prvý marcový 

deň objavila aj nová pani učiteľka. Svo-
jou veselou povahou si získala nielen nás 
- kolegyne, ale najmä deti. 

Lifekáčov zo základnej školy čakalo v 
marci množstvo aktivít a prekvapení.

Keďže Bádatelia, naši prváčikovia, 
už poznajú všetky písmenká, vy-

brali sa s pani učiteľkou do knižnice.  
Po slávnostnom privítaní si prevzali svo-
je prvé čitateľské preukazy a požičali si 
prvé knižky. Milé mamičky a oteckovia, 
určite sa tešíte, keď Vám z nich pred spa-
ním čítajú. 

Viete, ako vyzerá zdravý pankreas, 
koľko kostí má zdravý dospelý člo-

vek a ktorá časť nášho tela má najdlhší ná-
zov? Ľudské telo je plné dych vyrážajúcich 
faktov. Zvedavé deti z Life Academy sa na 
interatívno-edukačnej výstave Moje telo do-
zvedeli veľa nových informácií. Precvičili si 
kreativitu, tímovú spoluprácu, ale rozšírili si 
aj vedomosti o fungovaní vlastného tela.

Svetový deň vody je vždy jedinečnou prí-
ležitosťou pripomenúť si mimoriadnu 

dôležitosť vody pre zachovanie životného 
prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Rôzne aktivity, do ktorých bola zapojená 
celá Life Academy, pripomenuli všetkým, že 
voda je veľmi vzácnou tekutinou. 

Vodou sme ponúkli aj nášho vzácneho, 
veľmi známeho hosťa. Naše pozvanie 

v rámci  školskej akcie Týždeň hlasného 
čítania prijal pán spisovateľ Daniel Hevier.  
V našej škole sa mu veľmi páčilo a možno  
o nej napíše vo svojej novej knižke. A aby 
toho nebolo málo, navštívil nás aj Duško Ku-
báň, ktorý je nielen skvelý moderátor, ale aj 
úžasný herec, a ďalším hosťom bol vicepri-

mátor mesta Poprad  Štefan Pčola. Týždeň 
venovaný čítaniu nám ubehol veľmi rých-
lo. Ďakujeme mamičkám, oteckom, starým 
rodičom i našim spolužiakom z  gymnázia, 
že si našli čas a prišli podporiť túto skvelú 
akciu. Čítanie veľkých malým je o budovaní 
vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, 
je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale 
aj veľký človek veľmi potrebuje. Je to ten 
pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani tele-
vízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, 
ani nadšenie z počítačových hier. 

Školské kolo speváckej súťaže Slávici  
z lavice dopadlo výborne. Ovládať 

svoj hlas a dokázať zvládnuť trému nie je 
vôbec jednoduché. Naši šikovní speváci 
to zvládli a tento rok budeme držať palce 
na okresnom kole pátračke Saške a cesto-
vateľke Sofinke.

Prvá polovica marca v Súkromnom 
gymnázium sa niesla v duchu príprav 

na písomnú časť maturitných skúšok. 
Žiaci štvrtého ročníka absolvovali test zo 
slovenského jazyka a literatúry, piataci 
museli zvládnuť náročné testy z anglic-
kého jazyka na úrovni C1 a niektorí sa 
pasovali aj s matematikou. 

Milé prekvapenie si pre všetky 
dievčatá i ženy pripravili chlapci  

zo školského parlamentu. Pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa žien dostala každá  
z nich pri príchode do školy ružičku, ku kto-
rej doplnili milé slovo i úsmev.

Súťaž Jazykový kvet je príležitosťou pre 
všetkých, ktorých zaujímajú cudzie 

jazyky. V tomto školskom roku bolo úlo-
hou súťažiacich nahrať svoje videovizitky  
s prednesom prevzatej alebo vlastnej tvorby 
v cudzom jazyku. Na krajské kolo postúpili 
s anglickým prednesom Karolína Alexandra 
Fiala z prímy, Stanislava Joanna Dudaško  

z III.A, s vlastnou tvorbou  Vanessa Mária 
Balogová. Nechýbal ani španielsky jazyk, 
kde si postup vybojoval Jakub Šulej z I.A. 

Ak ste pozorne čítali februárové Dobré 
noviny, určite si pamätáte, že Martin 

Polerecký z V. A postúpil na celoslovenské 
kolo Olympiády v anglickom jazyku. Opäť 
zabojoval a získal krásne 5. miesto.

V marci sme v gymnáziu počas Dňa otvo-
rených dverí privítali všetkých záujem-

cov o štúdium na osemročnom vzdeláva-
com odbore. Boli medzi nimi aj naši piataci  
zo základnej školy i niektorí ich rodičia. Veľ-
mi pekne ďakujeme za príjemné a pozitívne 
odozvy. Tých, ktorí sa rozhodnú absolvo-
vať prijímacie skúšky v našej škole a budú 
úspešní, radi privítame v septembri ako na-
šich nových žiakov. 

Kyberšikana je v dnešnej spoločnosti 
vážny problém, o ktorom treba hovoriť. 

Aj naši študenti mali možnosť diskutovať  
na túto tému s Richardom Antalom zo Slo-
venského národného strediska pre ľudské 
práva. Otázok bolo veľa, týkali sa najmä 
ochrany pred kyberšikanou na sociálnych 
sieťach, ktoré sú hlavnou scénou moderného 
šikanovania.

Dobré noviny
marcové
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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.

Pre nás piatakov sa marec už zvyčajne ne-
sie v duchu maturitných skúšok. Máme 

ich za sebou, pocity sú rôzne, netrpezlivo 
čakáme na výsledky. Nedá sa poprieť, že čas 
plynie naozaj rýchlo, veď aj na hodinách už 
začíname opakovať. Učitelia nás trápia čím 
ďalej tým viac, za čo sme im veľmi vďační. 
Z času na čas sa v nás snažia prebudiť spiace 
deti, aby sme si trošku oddýchli. Pani učiteľ-
ka Janka Vernarčík využila našu súťaživosť 

a spestrila nám hodinu hrou CONNECT 4. 
Opakovanie takého politického systému  
a prezidentov USA môže byť zábavné. Roz-
delili sme sa do štyroch skupín, vybrali sme 
si symbol (hracie karty) a zo všetkých síl 
sme sa snažili vyhrať čo najviac ďalších po-
líčok. Za každé štyri vyhraté políčka v rade 
za sebou sme dostali extra bod. Super sme si 
to užili a tešíme sa na ďalšie aktivity.

5.A (gymnázium)

http://lifeacademy.sk
http://lifeacademy.sk
https://www.facebook.com/mslifeacademy/
https://www.facebook.com/lifeacademypoprad/
https://www.facebook.com/popradlifeacademy/
https://www.instagram.com/my_life_academy/
https://twitter.com/YourLifeAcademy

