aprílové

Dobré noviny
MESAČNÍK TOHO NAJLEPŠIEHO, ČO SA U NÁS UDIALO / apríl 2019

Už od prvého aprílového dňa sa deti z materskej školy snažili privolať jar. Vraj už
toho snehu bolo dosť, aj vtáčiky sa už vracajú, len to slnko a teplo stále nikde. Rozhodli sa preto vrátiť k tradíciám a prichystali rozlúčku s Morenou.

N

a pár dní sa veru trochu oteplilo
a tak sme neváhali a využili tieto dni
na krátke výlety, pri ktorých sme pozorovali
prebúdzajúcu prírodu, jarné kvety, hmyz aj
zvieratká na farme.

P

ostarali sme sa aj o okolie materskej
školy. Zorganizovali sme v triedach
jarnú brigádu a vyčistili sme školský dvor
od starého lístia, aby na ňom mohla opäť vyrásť nielen zelená tráva, ale aj jahody, ktoré
sme vysadili už minulý rok.

O

apríli sa hovorí, že je bláznivý. Svoj
prívlastok si udržal aj tento rok, keď
nás po pár dňoch tepla ešte na chvíľu prekvapil snehom. Našťastie sa deti nedali
oklamať a dobre vedeli, že za dverami je
Veľká noc. Pár dní pred týmto sviatkom
sme sa s rodičmi stretli na jarných oslavách
učenia, kde deti odprezentovali, čo všetko sa o jari naučili a rodičia si mohli spolu
s nimi vyskúšať prichystané aktivity. Pre
niektorých to bolo prvé takéto stretnutie, pre

Z

väčšinu predškolákov však už posledné.
V apríli ich totiž čakala dôležitá udalosť
- zápis do základnej školy. Ostávajú im
posledné dni v škôlke, tak veríme, že si
ich poriadne užijú.

ačiatok apríla v gymnáziu bol veľmi
dôležitý hlavne pre žiakov kvarty,
ktorí v tomto školskom roku absolvovali testovanie T9. Zvládli to všetko ľavou
zadnou, a keďže už máme aj výsledky,
môžeme ich pochváliť, boli veľmi úspešní.

R

áno 1. apríla si určite vždy poviete: „Nesmiem sa dnes nechať nachytať!“ Prídete do školy a ... všetko je
naopak. Deti vás zdravia dobrý večer,
v triedach je dopoludnia školský klub,
vyučuje sa popoludní. Za katedrou žiaci
a v laviciach učiteľky. Veru smiešny deň
to bol, taký prvoaprílový Deň naopak.

C

V

eľmi zaujímavú exkurziu v Prešove
absolvovali naši tretiaci a štvrtáci.
Najskôr navštívili Planetárium a hvezdáreň, kde sa dozvedeli všetko o vesmíre,
slnečnej sústave a jej planétach, hviezdach
a súhvezdiach. A keďže stále platí, že „soľ
je nad zlato,“ tak ďalšia zastávka bola v múzeu v Solivare.

V

edeli by ste pútavo prerozprávať príbeh, povesť alebo rozprávku a vymyslieť jej zároveň záver? Na školskom kole
literárnej súťaže Štúrov Zvolen sa naši štvrtáci a piataci s touto neľahkou úlohou naozaj popasovali a zvládli to vynikajúco.

N

a konci apríla sa Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonauti a Prieskumníci zúčastnili na kurze prvej pomoci, za ktorý patrí
veľká vďaka šikovným študentom Strednej
zdravotníckej školy v Poprade a ich učiteľkám. Žiaci sa rozdelili do skupín a postupne sa dozvedeli ako poskytnúť prvú pomoc
v rôznych situáciách. Vyskúšali si, ako uložiť človeka do stabilizovanej polohy, zistiť
rozsah zranení či poskytnúť umelé dýchanie.

N

a noc v škole sa všetci tešili už veľmi
dlho. Po návrate z popoludňajšieho fil-

mového predstavenia a vychádzky v meste
si deti pripravili svoje „postieľky“. Večer
pred spaním si ešte zahrali hry, rozprávali
si zážitky a potom nasledovali rozprávky
na dobrú noc. Keď sa do tried vkradla tma,
príjemne unavené deti sa v sprievode svojich pani vychovávateliek uložili na nočný
spánok. Veľká pochvala patrí prváčikom
Bádateľom, pretože niektorí z nich spali
bez svojich rodičov prvýkrát a zvládli to
na výbornú.

elý mesiac sa niesol v duchu pomoci ľuďom, ktorí majú v živote menej
šťastia než my. V rámci každoročného projektu U nás sa dobro násobí sme
5. apríla zorganizovali výmennú burzu
a zbierku oblečenia. Našu pomoc ľuďom sme spojili i s ekologickou témou.
Vyzbierané džínsy a flanelové košele
neskončia v odpade, ale venovali sme
ich šikovným ľuďom, ktorí im dajú
nový život a ušijú z nich patchworkové
prikrývky.

V

pomoci ľuďom sme pokračovali a už
tradične sme sa zapojili do verejnej
zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov.
Dievčatá z 2. A sa vybrali do ulíc, aby oslovili okoloidúcich. Podarilo sa im vyzbierať
krásnu sumu 1010 €. Všetkým, ktorí prispeli, úprimne ďakujeme.

Š

tudenti z 3. A sa zúčastnili na regionálnom kole súťaže Mladý Európan

a získali tam krásne 2. miesto. Na krajskom
kole súťaže Jazykový kvet boli úspešné naše
dievčatá. Karolína Alexandra Fiala obsadila 1. miesto a Stanislave Joanne Dudaško
a Vanese Márii Balogovej sa podarilo obsadiť 2. miesto.

Č

lenovia redakčnej rady nášho školského časopisu Life in the Academy sa
zúčastnili na najprestížnejšej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov na
Slovensku Štúrovo pero. Zo súťaže si okrem
cenných rád odniesli Cenu TV Markíza
3. stupňa, ktorú získali v konkurencii 70 časopisov.

P

očas apríla sme žili aj kultúrou. Žiaci
päťročného štúdia navštívili Košice, kde
si užili divadelné predstavenie Romeo and
Juliet v pôvodnom znení v shakespearovskej
angličtine. V hre literárneho klasika sa predstavila skupina britských hercov, ktorí podali naozaj bravúrny výkon. Po prázdninách
prišiel rad aj na mladších žiakov, tí navštívili
divadelné predstavenie v angličtine The Onlines v Poprade.

A

príl sa u nás niesol v znamení samých
dobrých správ, veríme, že ani v máji to
nebude inak. Krásne dni v znamení jari vám
prajú Lifkári.

Žabky (materská škola)

P

re Žabky boli Oslavy učenia nielen ukážkou toho, čo sa naučili o jari a ako svoje
vedomosti vedia využiť, ale hlavne ukážkou

ich spolupráce. Teším sa z toho, že už dokážeme stále častejšie pracovať spolu, jeden
vedľa druhého a postupne sa mení JA na MY.

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

K

eďže do našej triedy chodia šidielka,
ktoré sú šidielka v pravom zmysle slova, celý mesiac apríl sme sa venovali vzájomnej komunikácií a priateľskemu správaniu v triede. Prosím, ďakujem, bol/a by si

taká dobrá/ý sme sa snažili používať počas
celého dňa v školke. Šidielkam to ide zo dňa
na deň lepšie ale samozrejme v tom budeme
pokračovať i naďalej.

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

A

prílové dni u Vševedkov boli veselé.
V Múzeu kočiarov vo Veľkej Lomnici
sme sa veľa dozvedeli o kočiaroch, ktoré ťahajú kone.Dokonca sme si v jednom z nich
aj posedeli. Tešili sme sa z návštevy našich

rodičov na Oslavách učenia. Využili sme
pekné počasie a na školskom dvore sme farbami maľovali hmyz, ale aj skúmali živú a
neživú prírodu.

Fotogalérie k jednotlivým udalostiam si môžete pozrieť na našej novej internetovej stránke alebo na stránkach Facebooku materskej školy, základnej školy a gymnázia. Nezabudnite navštíviť aj náš Instagram a Twitter.
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Už od prvého aprílového dňa sa deti z materskej školy snažili privolať jar. Vraj už
toho snehu bolo dosť, aj vtáčiky sa už vracajú, len to slnko a teplo stále nikde. Rozhodli sa preto vrátiť k tradíciám a prichystali rozlúčku s Morenou.

N

a pár dní sa veru trochu oteplilo
a tak sme neváhali a využili tieto dni
na krátke výlety, pri ktorých sme pozorovali
prebúdzajúcu prírodu, jarné kvety, hmyz aj
zvieratká na farme.

P

ostarali sme sa aj o okolie materskej
školy. Zorganizovali sme v triedach
jarnú brigádu a vyčistili sme školský dvor
od starého lístia, aby na ňom mohla opäť vyrásť nielen zelená tráva, ale aj jahody, ktoré
sme vysadili už minulý rok.

O

apríli sa hovorí, že je bláznivý. Svoj
prívlastok si udržal aj tento rok, keď
nás po pár dňoch tepla ešte na chvíľu prekvapil snehom. Našťastie sa deti nedali
oklamať a dobre vedeli, že za dverami je
Veľká noc. Pár dní pred týmto sviatkom
sme sa s rodičmi stretli na jarných oslavách
učenia, kde deti odprezentovali, čo všetko sa o jari naučili a rodičia si mohli spolu
s nimi vyskúšať prichystané aktivity. Pre
niektorých to bolo prvé takéto stretnutie, pre

Z

väčšinu predškolákov však už posledné.
V apríli ich totiž čakala dôležitá udalosť
- zápis do základnej školy. Ostávajú im
posledné dni v škôlke, tak veríme, že si
ich poriadne užijú.

ačiatok apríla v gymnáziu bol veľmi
dôležitý hlavne pre žiakov kvarty,
ktorí v tomto školskom roku absolvovali testovanie T9. Zvládli to všetko ľavou
zadnou, a keďže už máme aj výsledky,
môžeme ich pochváliť, boli veľmi úspešní.

R

áno 1. apríla si určite vždy poviete: „Nesmiem sa dnes nechať nachytať!“ Prídete do školy a ... všetko je
naopak. Deti vás zdravia dobrý večer,
v triedach je dopoludnia školský klub,
vyučuje sa popoludní. Za katedrou žiaci
a v laviciach učiteľky. Veru smiešny deň
to bol, taký prvoaprílový Deň naopak.

C

V

eľmi zaujímavú exkurziu v Prešove
absolvovali naši tretiaci a štvrtáci.
Najskôr navštívili Planetárium a hvezdáreň, kde sa dozvedeli všetko o vesmíre,
slnečnej sústave a jej planétach, hviezdach
a súhvezdiach. A keďže stále platí, že „soľ
je nad zlato,“ tak ďalšia zastávka bola v múzeu v Solivare.

V

edeli by ste pútavo prerozprávať príbeh, povesť alebo rozprávku a vymyslieť jej zároveň záver? Na školskom kole
literárnej súťaže Štúrov Zvolen sa naši štvrtáci a piataci s touto neľahkou úlohou naozaj popasovali a zvládli to vynikajúco.

N

a konci apríla sa Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonauti a Prieskumníci zúčastnili na kurze prvej pomoci, za ktorý patrí
veľká vďaka šikovným študentom Strednej
zdravotníckej školy v Poprade a ich učiteľkám. Žiaci sa rozdelili do skupín a postupne sa dozvedeli ako poskytnúť prvú pomoc
v rôznych situáciách. Vyskúšali si, ako uložiť človeka do stabilizovanej polohy, zistiť
rozsah zranení či poskytnúť umelé dýchanie.

N

a noc v škole sa všetci tešili už veľmi
dlho. Po návrate z popoludňajšieho fil-

mového predstavenia a vychádzky v meste
si deti pripravili svoje „postieľky“. Večer
pred spaním si ešte zahrali hry, rozprávali
si zážitky a potom nasledovali rozprávky
na dobrú noc. Keď sa do tried vkradla tma,
príjemne unavené deti sa v sprievode svojich pani vychovávateliek uložili na nočný
spánok. Veľká pochvala patrí prváčikom
Bádateľom, pretože niektorí z nich spali
bez svojich rodičov prvýkrát a zvládli to
na výbornú.

elý mesiac sa niesol v duchu pomoci ľuďom, ktorí majú v živote menej
šťastia než my. V rámci každoročného projektu U nás sa dobro násobí sme
5. apríla zorganizovali výmennú burzu
a zbierku oblečenia. Našu pomoc ľuďom sme spojili i s ekologickou témou.
Vyzbierané džínsy a flanelové košele
neskončia v odpade, ale venovali sme
ich šikovným ľuďom, ktorí im dajú
nový život a ušijú z nich patchworkové
prikrývky.

V

pomoci ľuďom sme pokračovali a už
tradične sme sa zapojili do verejnej
zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov.
Dievčatá z 2. A sa vybrali do ulíc, aby oslovili okoloidúcich. Podarilo sa im vyzbierať
krásnu sumu 1010 €. Všetkým, ktorí prispeli, úprimne ďakujeme.

Š

tudenti z 3. A sa zúčastnili na regionálnom kole súťaže Mladý Európan

a získali tam krásne 2. miesto. Na krajskom
kole súťaže Jazykový kvet boli úspešné naše
dievčatá. Karolína Alexandra Fiala obsadila 1. miesto a Stanislave Joanne Dudaško
a Vanese Márii Balogovej sa podarilo obsadiť 2. miesto.

Č

lenovia redakčnej rady nášho školského časopisu Life in the Academy sa
zúčastnili na najprestížnejšej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov na
Slovensku Štúrovo pero. Zo súťaže si okrem
cenných rád odniesli Cenu TV Markíza
3. stupňa, ktorú získali v konkurencii 70 časopisov.

P

očas apríla sme žili aj kultúrou. Žiaci
päťročného štúdia navštívili Košice, kde
si užili divadelné predstavenie Romeo and
Juliet v pôvodnom znení v shakespearovskej
angličtine. V hre literárneho klasika sa predstavila skupina britských hercov, ktorí podali naozaj bravúrny výkon. Po prázdninách
prišiel rad aj na mladších žiakov, tí navštívili
divadelné predstavenie v angličtine The Onlines v Poprade.

A

príl sa u nás niesol v znamení samých
dobrých správ, veríme, že ani v máji to
nebude inak. Krásne dni v znamení jari vám
prajú Lifkári.

Objavovatelia (materská škola)

A

prílové dni u Vševedkov boli veselé.
V Múzeu kočiarov vo Veľkej Lomnici
sme sa veľa dozvedeli o kočiaroch, ktoré ťahajú kone.Dokonca sme si v jednom z nich
aj posedeli. Tešili sme sa z návštevy našich

rodičov na Oslavách učenia. Využili sme
pekné počasie a na školskom dvore sme farbami maľovali hmyz, ale aj skúmali živú a
neživú prírodu.

Fotogalérie k jednotlivým udalostiam si môžete pozrieť na našej novej internetovej stránke alebo na stránkach Facebooku materskej školy, základnej školy a gymnázia. Nezabudnite navštíviť aj náš Instagram a Twitter.
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Už od prvého aprílového dňa sa deti z materskej školy snažili privolať jar. Vraj už
toho snehu bolo dosť, aj vtáčiky sa už vracajú, len to slnko a teplo stále nikde. Rozhodli sa preto vrátiť k tradíciám a prichystali rozlúčku s Morenou.

N

a pár dní sa veru trochu oteplilo
a tak sme neváhali a využili tieto dni
na krátke výlety, pri ktorých sme pozorovali
prebúdzajúcu prírodu, jarné kvety, hmyz aj
zvieratká na farme.

P

ostarali sme sa aj o okolie materskej
školy. Zorganizovali sme v triedach
jarnú brigádu a vyčistili sme školský dvor
od starého lístia, aby na ňom mohla opäť vyrásť nielen zelená tráva, ale aj jahody, ktoré
sme vysadili už minulý rok.

O

apríli sa hovorí, že je bláznivý. Svoj
prívlastok si udržal aj tento rok, keď
nás po pár dňoch tepla ešte na chvíľu prekvapil snehom. Našťastie sa deti nedali
oklamať a dobre vedeli, že za dverami je
Veľká noc. Pár dní pred týmto sviatkom
sme sa s rodičmi stretli na jarných oslavách
učenia, kde deti odprezentovali, čo všetko sa o jari naučili a rodičia si mohli spolu
s nimi vyskúšať prichystané aktivity. Pre
niektorých to bolo prvé takéto stretnutie, pre

Z

väčšinu predškolákov však už posledné.
V apríli ich totiž čakala dôležitá udalosť
- zápis do základnej školy. Ostávajú im
posledné dni v škôlke, tak veríme, že si
ich poriadne užijú.

ačiatok apríla v gymnáziu bol veľmi
dôležitý hlavne pre žiakov kvarty,
ktorí v tomto školskom roku absolvovali testovanie T9. Zvládli to všetko ľavou
zadnou, a keďže už máme aj výsledky,
môžeme ich pochváliť, boli veľmi úspešní.

R

áno 1. apríla si určite vždy poviete: „Nesmiem sa dnes nechať nachytať!“ Prídete do školy a ... všetko je
naopak. Deti vás zdravia dobrý večer,
v triedach je dopoludnia školský klub,
vyučuje sa popoludní. Za katedrou žiaci
a v laviciach učiteľky. Veru smiešny deň
to bol, taký prvoaprílový Deň naopak.

C

V

eľmi zaujímavú exkurziu v Prešove
absolvovali naši tretiaci a štvrtáci.
Najskôr navštívili Planetárium a hvezdáreň, kde sa dozvedeli všetko o vesmíre,
slnečnej sústave a jej planétach, hviezdach
a súhvezdiach. A keďže stále platí, že „soľ
je nad zlato,“ tak ďalšia zastávka bola v múzeu v Solivare.

V

edeli by ste pútavo prerozprávať príbeh, povesť alebo rozprávku a vymyslieť jej zároveň záver? Na školskom kole
literárnej súťaže Štúrov Zvolen sa naši štvrtáci a piataci s touto neľahkou úlohou naozaj popasovali a zvládli to vynikajúco.

N

a konci apríla sa Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonauti a Prieskumníci zúčastnili na kurze prvej pomoci, za ktorý patrí
veľká vďaka šikovným študentom Strednej
zdravotníckej školy v Poprade a ich učiteľkám. Žiaci sa rozdelili do skupín a postupne sa dozvedeli ako poskytnúť prvú pomoc
v rôznych situáciách. Vyskúšali si, ako uložiť človeka do stabilizovanej polohy, zistiť
rozsah zranení či poskytnúť umelé dýchanie.

N

a noc v škole sa všetci tešili už veľmi
dlho. Po návrate z popoludňajšieho fil-

mového predstavenia a vychádzky v meste
si deti pripravili svoje „postieľky“. Večer
pred spaním si ešte zahrali hry, rozprávali
si zážitky a potom nasledovali rozprávky
na dobrú noc. Keď sa do tried vkradla tma,
príjemne unavené deti sa v sprievode svojich pani vychovávateliek uložili na nočný
spánok. Veľká pochvala patrí prváčikom
Bádateľom, pretože niektorí z nich spali
bez svojich rodičov prvýkrát a zvládli to
na výbornú.

elý mesiac sa niesol v duchu pomoci ľuďom, ktorí majú v živote menej
šťastia než my. V rámci každoročného projektu U nás sa dobro násobí sme
5. apríla zorganizovali výmennú burzu
a zbierku oblečenia. Našu pomoc ľuďom sme spojili i s ekologickou témou.
Vyzbierané džínsy a flanelové košele
neskončia v odpade, ale venovali sme
ich šikovným ľuďom, ktorí im dajú
nový život a ušijú z nich patchworkové
prikrývky.

V

pomoci ľuďom sme pokračovali a už
tradične sme sa zapojili do verejnej
zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov.
Dievčatá z 2. A sa vybrali do ulíc, aby oslovili okoloidúcich. Podarilo sa im vyzbierať
krásnu sumu 1010 €. Všetkým, ktorí prispeli, úprimne ďakujeme.

Š

tudenti z 3. A sa zúčastnili na regionálnom kole súťaže Mladý Európan

a získali tam krásne 2. miesto. Na krajskom
kole súťaže Jazykový kvet boli úspešné naše
dievčatá. Karolína Alexandra Fiala obsadila 1. miesto a Stanislave Joanne Dudaško
a Vanese Márii Balogovej sa podarilo obsadiť 2. miesto.

Č

lenovia redakčnej rady nášho školského časopisu Life in the Academy sa
zúčastnili na najprestížnejšej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov na
Slovensku Štúrovo pero. Zo súťaže si okrem
cenných rád odniesli Cenu TV Markíza
3. stupňa, ktorú získali v konkurencii 70 časopisov.

P

očas apríla sme žili aj kultúrou. Žiaci
päťročného štúdia navštívili Košice, kde
si užili divadelné predstavenie Romeo and
Juliet v pôvodnom znení v shakespearovskej
angličtine. V hre literárneho klasika sa predstavila skupina britských hercov, ktorí podali naozaj bravúrny výkon. Po prázdninách
prišiel rad aj na mladších žiakov, tí navštívili
divadelné predstavenie v angličtine The Onlines v Poprade.

A

príl sa u nás niesol v znamení samých
dobrých správ, veríme, že ani v máji to
nebude inak. Krásne dni v znamení jari vám
prajú Lifkári.

1.B – Bádatelia (základná škola)

A

prílové dni u Vševedkov boli veselé.
V Múzeu kočiarov vo Veľkej Lomnici
sme sa veľa dozvedeli o kočiaroch, ktoré ťahajú kone.Dokonca sme si v jednom z nich
aj posedeli. Tešili sme sa z návštevy našich

rodičov na Oslavách učenia. Využili sme
pekné počasie a na školskom dvore sme farbami maľovali hmyz, ale aj skúmali živú a
neživú prírodu.

Fotogalérie k jednotlivým udalostiam si môžete pozrieť na našej novej internetovej stránke alebo na stránkach Facebooku materskej školy, základnej školy a gymnázia. Nezabudnite navštíviť aj náš Instagram a Twitter.
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Už od prvého aprílového dňa sa deti z materskej školy snažili privolať jar. Vraj už
toho snehu bolo dosť, aj vtáčiky sa už vracajú, len to slnko a teplo stále nikde. Rozhodli sa preto vrátiť k tradíciám a prichystali rozlúčku s Morenou.

N

a pár dní sa veru trochu oteplilo
a tak sme neváhali a využili tieto dni
na krátke výlety, pri ktorých sme pozorovali
prebúdzajúcu prírodu, jarné kvety, hmyz aj
zvieratká na farme.

P

ostarali sme sa aj o okolie materskej
školy. Zorganizovali sme v triedach
jarnú brigádu a vyčistili sme školský dvor
od starého lístia, aby na ňom mohla opäť vyrásť nielen zelená tráva, ale aj jahody, ktoré
sme vysadili už minulý rok.

O

apríli sa hovorí, že je bláznivý. Svoj
prívlastok si udržal aj tento rok, keď
nás po pár dňoch tepla ešte na chvíľu prekvapil snehom. Našťastie sa deti nedali
oklamať a dobre vedeli, že za dverami je
Veľká noc. Pár dní pred týmto sviatkom
sme sa s rodičmi stretli na jarných oslavách
učenia, kde deti odprezentovali, čo všetko sa o jari naučili a rodičia si mohli spolu
s nimi vyskúšať prichystané aktivity. Pre
niektorých to bolo prvé takéto stretnutie, pre

Z

väčšinu predškolákov však už posledné.
V apríli ich totiž čakala dôležitá udalosť
- zápis do základnej školy. Ostávajú im
posledné dni v škôlke, tak veríme, že si
ich poriadne užijú.

ačiatok apríla v gymnáziu bol veľmi
dôležitý hlavne pre žiakov kvarty,
ktorí v tomto školskom roku absolvovali testovanie T9. Zvládli to všetko ľavou
zadnou, a keďže už máme aj výsledky,
môžeme ich pochváliť, boli veľmi úspešní.

R

áno 1. apríla si určite vždy poviete: „Nesmiem sa dnes nechať nachytať!“ Prídete do školy a ... všetko je
naopak. Deti vás zdravia dobrý večer,
v triedach je dopoludnia školský klub,
vyučuje sa popoludní. Za katedrou žiaci
a v laviciach učiteľky. Veru smiešny deň
to bol, taký prvoaprílový Deň naopak.

C

V

eľmi zaujímavú exkurziu v Prešove
absolvovali naši tretiaci a štvrtáci.
Najskôr navštívili Planetárium a hvezdáreň, kde sa dozvedeli všetko o vesmíre,
slnečnej sústave a jej planétach, hviezdach
a súhvezdiach. A keďže stále platí, že „soľ
je nad zlato,“ tak ďalšia zastávka bola v múzeu v Solivare.

V

edeli by ste pútavo prerozprávať príbeh, povesť alebo rozprávku a vymyslieť jej zároveň záver? Na školskom kole
literárnej súťaže Štúrov Zvolen sa naši štvrtáci a piataci s touto neľahkou úlohou naozaj popasovali a zvládli to vynikajúco.

N

a konci apríla sa Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonauti a Prieskumníci zúčastnili na kurze prvej pomoci, za ktorý patrí
veľká vďaka šikovným študentom Strednej
zdravotníckej školy v Poprade a ich učiteľkám. Žiaci sa rozdelili do skupín a postupne sa dozvedeli ako poskytnúť prvú pomoc
v rôznych situáciách. Vyskúšali si, ako uložiť človeka do stabilizovanej polohy, zistiť
rozsah zranení či poskytnúť umelé dýchanie.

N

a noc v škole sa všetci tešili už veľmi
dlho. Po návrate z popoludňajšieho fil-

mového predstavenia a vychádzky v meste
si deti pripravili svoje „postieľky“. Večer
pred spaním si ešte zahrali hry, rozprávali
si zážitky a potom nasledovali rozprávky
na dobrú noc. Keď sa do tried vkradla tma,
príjemne unavené deti sa v sprievode svojich pani vychovávateliek uložili na nočný
spánok. Veľká pochvala patrí prváčikom
Bádateľom, pretože niektorí z nich spali
bez svojich rodičov prvýkrát a zvládli to
na výbornú.

elý mesiac sa niesol v duchu pomoci ľuďom, ktorí majú v živote menej
šťastia než my. V rámci každoročného projektu U nás sa dobro násobí sme
5. apríla zorganizovali výmennú burzu
a zbierku oblečenia. Našu pomoc ľuďom sme spojili i s ekologickou témou.
Vyzbierané džínsy a flanelové košele
neskončia v odpade, ale venovali sme
ich šikovným ľuďom, ktorí im dajú
nový život a ušijú z nich patchworkové
prikrývky.

V

pomoci ľuďom sme pokračovali a už
tradične sme sa zapojili do verejnej
zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov.
Dievčatá z 2. A sa vybrali do ulíc, aby oslovili okoloidúcich. Podarilo sa im vyzbierať
krásnu sumu 1010 €. Všetkým, ktorí prispeli, úprimne ďakujeme.

Š

tudenti z 3. A sa zúčastnili na regionálnom kole súťaže Mladý Európan

a získali tam krásne 2. miesto. Na krajskom
kole súťaže Jazykový kvet boli úspešné naše
dievčatá. Karolína Alexandra Fiala obsadila 1. miesto a Stanislave Joanne Dudaško
a Vanese Márii Balogovej sa podarilo obsadiť 2. miesto.

Č

lenovia redakčnej rady nášho školského časopisu Life in the Academy sa
zúčastnili na najprestížnejšej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov na
Slovensku Štúrovo pero. Zo súťaže si okrem
cenných rád odniesli Cenu TV Markíza
3. stupňa, ktorú získali v konkurencii 70 časopisov.

P

očas apríla sme žili aj kultúrou. Žiaci
päťročného štúdia navštívili Košice, kde
si užili divadelné predstavenie Romeo and
Juliet v pôvodnom znení v shakespearovskej
angličtine. V hre literárneho klasika sa predstavila skupina britských hercov, ktorí podali naozaj bravúrny výkon. Po prázdninách
prišiel rad aj na mladších žiakov, tí navštívili
divadelné predstavenie v angličtine The Onlines v Poprade.

A

príl sa u nás niesol v znamení samých
dobrých správ, veríme, že ani v máji to
nebude inak. Krásne dni v znamení jari vám
prajú Lifkári.

2.P – Pátrači (základná škola)

A

príl bol mesiacom lesov a mesiacom
našej Zeme, ktorú sme si v našej triede pripomenuli na výtvarnej výchove. Našu
“guľatú” zemeguľu sme rozdelili na dve
časti a na jednu jej polovicu sme nakreslili,
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Aj pri tejto aktivite preukázali, ako dokážu
tvoriť vety, ktoré sa učíme rozlišovať na hodinách slovenského jazyka. Ďalším významným odbobím v tomto mesiaci bola Veľká
noc. S týmto relatívne krátkym sviatkom

sme sa dokázali neuveriteľne pohrať aj na
hodinách čítania. Mia a Sofia vyrobili úžasnú kulisu divadielka pre veľkonočné vajíčko
s výborne prepracovanými dialógmi. Nezabudli ani na svojich spolužiakov, ktorých
so svojimi pripravenými bábkami vtiahli do
deja, a tak sa mohol každý zapojiť do našej
mini divadelnej hry. Simon si doma pripravil
veľkonočného ježka, ktorý nám svojou zeleňou skrášľoval triedu a pripomínal veľkonočné obdobie, ktoré bolo veľmi krátke, ale
v našej triede veľmi pestré.

Fotogalérie k jednotlivým udalostiam si môžete pozrieť na našej novej internetovej stránke alebo na stránkach Facebooku materskej školy, základnej školy a gymnázia. Nezabudnite navštíviť aj náš Instagram a Twitter.
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Už od prvého aprílového dňa sa deti z materskej školy snažili privolať jar. Vraj už
toho snehu bolo dosť, aj vtáčiky sa už vracajú, len to slnko a teplo stále nikde. Rozhodli sa preto vrátiť k tradíciám a prichystali rozlúčku s Morenou.

N

a pár dní sa veru trochu oteplilo
a tak sme neváhali a využili tieto dni
na krátke výlety, pri ktorých sme pozorovali
prebúdzajúcu prírodu, jarné kvety, hmyz aj
zvieratká na farme.

P

ostarali sme sa aj o okolie materskej
školy. Zorganizovali sme v triedach
jarnú brigádu a vyčistili sme školský dvor
od starého lístia, aby na ňom mohla opäť vyrásť nielen zelená tráva, ale aj jahody, ktoré
sme vysadili už minulý rok.

O

apríli sa hovorí, že je bláznivý. Svoj
prívlastok si udržal aj tento rok, keď
nás po pár dňoch tepla ešte na chvíľu prekvapil snehom. Našťastie sa deti nedali
oklamať a dobre vedeli, že za dverami je
Veľká noc. Pár dní pred týmto sviatkom
sme sa s rodičmi stretli na jarných oslavách
učenia, kde deti odprezentovali, čo všetko sa o jari naučili a rodičia si mohli spolu
s nimi vyskúšať prichystané aktivity. Pre
niektorých to bolo prvé takéto stretnutie, pre

Z

väčšinu predškolákov však už posledné.
V apríli ich totiž čakala dôležitá udalosť
- zápis do základnej školy. Ostávajú im
posledné dni v škôlke, tak veríme, že si
ich poriadne užijú.

ačiatok apríla v gymnáziu bol veľmi
dôležitý hlavne pre žiakov kvarty,
ktorí v tomto školskom roku absolvovali testovanie T9. Zvládli to všetko ľavou
zadnou, a keďže už máme aj výsledky,
môžeme ich pochváliť, boli veľmi úspešní.

R

áno 1. apríla si určite vždy poviete: „Nesmiem sa dnes nechať nachytať!“ Prídete do školy a ... všetko je
naopak. Deti vás zdravia dobrý večer,
v triedach je dopoludnia školský klub,
vyučuje sa popoludní. Za katedrou žiaci
a v laviciach učiteľky. Veru smiešny deň
to bol, taký prvoaprílový Deň naopak.

C

V

eľmi zaujímavú exkurziu v Prešove
absolvovali naši tretiaci a štvrtáci.
Najskôr navštívili Planetárium a hvezdáreň, kde sa dozvedeli všetko o vesmíre,
slnečnej sústave a jej planétach, hviezdach
a súhvezdiach. A keďže stále platí, že „soľ
je nad zlato,“ tak ďalšia zastávka bola v múzeu v Solivare.

V

edeli by ste pútavo prerozprávať príbeh, povesť alebo rozprávku a vymyslieť jej zároveň záver? Na školskom kole
literárnej súťaže Štúrov Zvolen sa naši štvrtáci a piataci s touto neľahkou úlohou naozaj popasovali a zvládli to vynikajúco.

N

a konci apríla sa Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonauti a Prieskumníci zúčastnili na kurze prvej pomoci, za ktorý patrí
veľká vďaka šikovným študentom Strednej
zdravotníckej školy v Poprade a ich učiteľkám. Žiaci sa rozdelili do skupín a postupne sa dozvedeli ako poskytnúť prvú pomoc
v rôznych situáciách. Vyskúšali si, ako uložiť človeka do stabilizovanej polohy, zistiť
rozsah zranení či poskytnúť umelé dýchanie.

N

a noc v škole sa všetci tešili už veľmi
dlho. Po návrate z popoludňajšieho fil-

mového predstavenia a vychádzky v meste
si deti pripravili svoje „postieľky“. Večer
pred spaním si ešte zahrali hry, rozprávali
si zážitky a potom nasledovali rozprávky
na dobrú noc. Keď sa do tried vkradla tma,
príjemne unavené deti sa v sprievode svojich pani vychovávateliek uložili na nočný
spánok. Veľká pochvala patrí prváčikom
Bádateľom, pretože niektorí z nich spali
bez svojich rodičov prvýkrát a zvládli to
na výbornú.

elý mesiac sa niesol v duchu pomoci ľuďom, ktorí majú v živote menej
šťastia než my. V rámci každoročného projektu U nás sa dobro násobí sme
5. apríla zorganizovali výmennú burzu
a zbierku oblečenia. Našu pomoc ľuďom sme spojili i s ekologickou témou.
Vyzbierané džínsy a flanelové košele
neskončia v odpade, ale venovali sme
ich šikovným ľuďom, ktorí im dajú
nový život a ušijú z nich patchworkové
prikrývky.

V

pomoci ľuďom sme pokračovali a už
tradične sme sa zapojili do verejnej
zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov.
Dievčatá z 2. A sa vybrali do ulíc, aby oslovili okoloidúcich. Podarilo sa im vyzbierať
krásnu sumu 1010 €. Všetkým, ktorí prispeli, úprimne ďakujeme.

Š

tudenti z 3. A sa zúčastnili na regionálnom kole súťaže Mladý Európan

a získali tam krásne 2. miesto. Na krajskom
kole súťaže Jazykový kvet boli úspešné naše
dievčatá. Karolína Alexandra Fiala obsadila 1. miesto a Stanislave Joanne Dudaško
a Vanese Márii Balogovej sa podarilo obsadiť 2. miesto.

Č

lenovia redakčnej rady nášho školského časopisu Life in the Academy sa
zúčastnili na najprestížnejšej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov na
Slovensku Štúrovo pero. Zo súťaže si okrem
cenných rád odniesli Cenu TV Markíza
3. stupňa, ktorú získali v konkurencii 70 časopisov.

P

očas apríla sme žili aj kultúrou. Žiaci
päťročného štúdia navštívili Košice, kde
si užili divadelné predstavenie Romeo and
Juliet v pôvodnom znení v shakespearovskej
angličtine. V hre literárneho klasika sa predstavila skupina britských hercov, ktorí podali naozaj bravúrny výkon. Po prázdninách
prišiel rad aj na mladších žiakov, tí navštívili
divadelné predstavenie v angličtine The Onlines v Poprade.

A

príl sa u nás niesol v znamení samých
dobrých správ, veríme, že ani v máji to
nebude inak. Krásne dni v znamení jari vám
prajú Lifkári.

3.P – Pozorovatelia (základná škola)

V

ypozorovaná zmena v našej 3. P sú nové
stabilné skupiny – kmene. Postupovali
sme spoločne. Deti napísali svoje vyjadrenie, s kým by radi sedeli a podľa toho vznikli
nové kmene. Spolu sa dohodli, ako sa budú
volať, napísali si svoju dohodu a nakresli-

li vlajku. Veríme, že to budú vzťahy, ktoré
budú navzájom prospešné. Niektoré vyjadrenia detí po skupinovej práci: „Nemali sme
konflikty. Pomáhali sme si. Bola som spokojná. Nehádali sme sa. Rozprávali sme sa.“
Zdá sa, že je to dobrá cesta. Držte nám palce.

Fotogalérie k jednotlivým udalostiam si môžete pozrieť na našej novej internetovej stránke alebo na stránkach Facebooku materskej školy, základnej školy a gymnázia. Nezabudnite navštíviť aj náš Instagram a Twitter.
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3.V – Výskumníci (základná škola)

V

ýskumníci sa zúčastnili na tvorivých
dielňach v Podtatranskom múzeu pod
názvom Naše dreviny, kde si mali možnosť
vytvoriť vlastnú knihu drevín. Prišli s množstvom poznatkov o rastlinkách či stromoch,
a preto právom dostali OBROVSKÚ POCHVALU od pracovníkov múzea. Veľmi sa
tomu tešili. Následne sme sa zúčastnili na
tvorivom recyklo–workshope v obchodnom
centre Forum. V skupinkách vytvárali svoj

vlastný kvetináč z recyklovaných materiálov. Kvetináč si krásne ozdobili a aj doň zasadili malý odrezok vŕby. Naše výrobky ostali v OC Forum, aby si ich mohla pozrieť aj
široká verejnosť. Neskôr sme si ich doniesli
do triedy a teraz sa o ne s láskou staráme.
Ako každý rok aj tento sme si zasadili naše
obľúbené kvietky aksamietnice a čakáme,
kedy nám začnú vykúkať zo semienok.

Fotogalérie k jednotlivým udalostiam si môžete pozrieť na našej novej internetovej stránke alebo na stránkach Facebooku materskej školy, základnej školy a gymnázia. Nezabudnite navštíviť aj náš Instagram a Twitter.
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edeli by ste pútavo prerozprávať príbeh, povesť alebo rozprávku a vymyslieť jej zároveň záver? Na školskom kole
literárnej súťaže Štúrov Zvolen sa naši štvrtáci a piataci s touto neľahkou úlohou naozaj popasovali a zvládli to vynikajúco.

N

a konci apríla sa Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonauti a Prieskumníci zúčastnili na kurze prvej pomoci, za ktorý patrí
veľká vďaka šikovným študentom Strednej
zdravotníckej školy v Poprade a ich učiteľkám. Žiaci sa rozdelili do skupín a postupne sa dozvedeli ako poskytnúť prvú pomoc
v rôznych situáciách. Vyskúšali si, ako uložiť človeka do stabilizovanej polohy, zistiť
rozsah zranení či poskytnúť umelé dýchanie.

N

a noc v škole sa všetci tešili už veľmi
dlho. Po návrate z popoludňajšieho fil-

mového predstavenia a vychádzky v meste
si deti pripravili svoje „postieľky“. Večer
pred spaním si ešte zahrali hry, rozprávali
si zážitky a potom nasledovali rozprávky
na dobrú noc. Keď sa do tried vkradla tma,
príjemne unavené deti sa v sprievode svojich pani vychovávateliek uložili na nočný
spánok. Veľká pochvala patrí prváčikom
Bádateľom, pretože niektorí z nich spali
bez svojich rodičov prvýkrát a zvládli to
na výbornú.

elý mesiac sa niesol v duchu pomoci ľuďom, ktorí majú v živote menej
šťastia než my. V rámci každoročného projektu U nás sa dobro násobí sme
5. apríla zorganizovali výmennú burzu
a zbierku oblečenia. Našu pomoc ľuďom sme spojili i s ekologickou témou.
Vyzbierané džínsy a flanelové košele
neskončia v odpade, ale venovali sme
ich šikovným ľuďom, ktorí im dajú
nový život a ušijú z nich patchworkové
prikrývky.

V

pomoci ľuďom sme pokračovali a už
tradične sme sa zapojili do verejnej
zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov.
Dievčatá z 2. A sa vybrali do ulíc, aby oslovili okoloidúcich. Podarilo sa im vyzbierať
krásnu sumu 1010 €. Všetkým, ktorí prispeli, úprimne ďakujeme.

Š

tudenti z 3. A sa zúčastnili na regionálnom kole súťaže Mladý Európan

a získali tam krásne 2. miesto. Na krajskom
kole súťaže Jazykový kvet boli úspešné naše
dievčatá. Karolína Alexandra Fiala obsadila 1. miesto a Stanislave Joanne Dudaško
a Vanese Márii Balogovej sa podarilo obsadiť 2. miesto.

Č

lenovia redakčnej rady nášho školského časopisu Life in the Academy sa
zúčastnili na najprestížnejšej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov na
Slovensku Štúrovo pero. Zo súťaže si okrem
cenných rád odniesli Cenu TV Markíza
3. stupňa, ktorú získali v konkurencii 70 časopisov.

P

očas apríla sme žili aj kultúrou. Žiaci
päťročného štúdia navštívili Košice, kde
si užili divadelné predstavenie Romeo and
Juliet v pôvodnom znení v shakespearovskej
angličtine. V hre literárneho klasika sa predstavila skupina britských hercov, ktorí podali naozaj bravúrny výkon. Po prázdninách
prišiel rad aj na mladších žiakov, tí navštívili
divadelné predstavenie v angličtine The Onlines v Poprade.

A

príl sa u nás niesol v znamení samých
dobrých správ, veríme, že ani v máji to
nebude inak. Krásne dni v znamení jari vám
prajú Lifkári.

4.N – Námorníci (základná škola)

V

mesiaci apríl sme toho stihli u Námorníkov neúrekom. V našej celoročnej téme
sme ukončili tretiu podtému – Slnečná sústava. V rámci nej sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí. Napríklad podľa akých rímskych
bohoch sú naše planéty pomenované, aký je
čas ich obehu okolo Slnka, čím je ktorá planéta zaujímavá. Zahrali sme sa aj na vedátorov a vymysleli sme planétam nové mená,

farby, tvary. V apríli sme pracovali na viacerých projektoch o živočíchoch. Spracovali sme napr. hermafrodity, zvieratá rôznych
prírodných spoločenstiev – les, lúka, pole,
voda, naučili sme sa o hierarchii vo svorke a
mnoho ďalšieho. Finišujeme s prípravou ročníkových prác a už sa tešíme na máj a triednu
vedeckú konferenciu.

Fotogalérie k jednotlivým udalostiam si môžete pozrieť na našej novej internetovej stránke alebo na stránkach Facebooku materskej školy, základnej školy a gymnázia. Nezabudnite navštíviť aj náš Instagram a Twitter.
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Už od prvého aprílového dňa sa deti z materskej školy snažili privolať jar. Vraj už
toho snehu bolo dosť, aj vtáčiky sa už vracajú, len to slnko a teplo stále nikde. Rozhodli sa preto vrátiť k tradíciám a prichystali rozlúčku s Morenou.

N

a pár dní sa veru trochu oteplilo
a tak sme neváhali a využili tieto dni
na krátke výlety, pri ktorých sme pozorovali
prebúdzajúcu prírodu, jarné kvety, hmyz aj
zvieratká na farme.

P

ostarali sme sa aj o okolie materskej
školy. Zorganizovali sme v triedach
jarnú brigádu a vyčistili sme školský dvor
od starého lístia, aby na ňom mohla opäť vyrásť nielen zelená tráva, ale aj jahody, ktoré
sme vysadili už minulý rok.

O

apríli sa hovorí, že je bláznivý. Svoj
prívlastok si udržal aj tento rok, keď
nás po pár dňoch tepla ešte na chvíľu prekvapil snehom. Našťastie sa deti nedali
oklamať a dobre vedeli, že za dverami je
Veľká noc. Pár dní pred týmto sviatkom
sme sa s rodičmi stretli na jarných oslavách
učenia, kde deti odprezentovali, čo všetko sa o jari naučili a rodičia si mohli spolu
s nimi vyskúšať prichystané aktivity. Pre
niektorých to bolo prvé takéto stretnutie, pre

Z

väčšinu predškolákov však už posledné.
V apríli ich totiž čakala dôležitá udalosť
- zápis do základnej školy. Ostávajú im
posledné dni v škôlke, tak veríme, že si
ich poriadne užijú.

ačiatok apríla v gymnáziu bol veľmi
dôležitý hlavne pre žiakov kvarty,
ktorí v tomto školskom roku absolvovali testovanie T9. Zvládli to všetko ľavou
zadnou, a keďže už máme aj výsledky,
môžeme ich pochváliť, boli veľmi úspešní.

R

áno 1. apríla si určite vždy poviete: „Nesmiem sa dnes nechať nachytať!“ Prídete do školy a ... všetko je
naopak. Deti vás zdravia dobrý večer,
v triedach je dopoludnia školský klub,
vyučuje sa popoludní. Za katedrou žiaci
a v laviciach učiteľky. Veru smiešny deň
to bol, taký prvoaprílový Deň naopak.

C

V

eľmi zaujímavú exkurziu v Prešove
absolvovali naši tretiaci a štvrtáci.
Najskôr navštívili Planetárium a hvezdáreň, kde sa dozvedeli všetko o vesmíre,
slnečnej sústave a jej planétach, hviezdach
a súhvezdiach. A keďže stále platí, že „soľ
je nad zlato,“ tak ďalšia zastávka bola v múzeu v Solivare.

V

edeli by ste pútavo prerozprávať príbeh, povesť alebo rozprávku a vymyslieť jej zároveň záver? Na školskom kole
literárnej súťaže Štúrov Zvolen sa naši štvrtáci a piataci s touto neľahkou úlohou naozaj popasovali a zvládli to vynikajúco.

N

a konci apríla sa Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonauti a Prieskumníci zúčastnili na kurze prvej pomoci, za ktorý patrí
veľká vďaka šikovným študentom Strednej
zdravotníckej školy v Poprade a ich učiteľkám. Žiaci sa rozdelili do skupín a postupne sa dozvedeli ako poskytnúť prvú pomoc
v rôznych situáciách. Vyskúšali si, ako uložiť človeka do stabilizovanej polohy, zistiť
rozsah zranení či poskytnúť umelé dýchanie.

N

a noc v škole sa všetci tešili už veľmi
dlho. Po návrate z popoludňajšieho fil-

mového predstavenia a vychádzky v meste
si deti pripravili svoje „postieľky“. Večer
pred spaním si ešte zahrali hry, rozprávali
si zážitky a potom nasledovali rozprávky
na dobrú noc. Keď sa do tried vkradla tma,
príjemne unavené deti sa v sprievode svojich pani vychovávateliek uložili na nočný
spánok. Veľká pochvala patrí prváčikom
Bádateľom, pretože niektorí z nich spali
bez svojich rodičov prvýkrát a zvládli to
na výbornú.

elý mesiac sa niesol v duchu pomoci ľuďom, ktorí majú v živote menej
šťastia než my. V rámci každoročného projektu U nás sa dobro násobí sme
5. apríla zorganizovali výmennú burzu
a zbierku oblečenia. Našu pomoc ľuďom sme spojili i s ekologickou témou.
Vyzbierané džínsy a flanelové košele
neskončia v odpade, ale venovali sme
ich šikovným ľuďom, ktorí im dajú
nový život a ušijú z nich patchworkové
prikrývky.

V

pomoci ľuďom sme pokračovali a už
tradične sme sa zapojili do verejnej
zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov.
Dievčatá z 2. A sa vybrali do ulíc, aby oslovili okoloidúcich. Podarilo sa im vyzbierať
krásnu sumu 1010 €. Všetkým, ktorí prispeli, úprimne ďakujeme.

Š

tudenti z 3. A sa zúčastnili na regionálnom kole súťaže Mladý Európan

a získali tam krásne 2. miesto. Na krajskom
kole súťaže Jazykový kvet boli úspešné naše
dievčatá. Karolína Alexandra Fiala obsadila 1. miesto a Stanislave Joanne Dudaško
a Vanese Márii Balogovej sa podarilo obsadiť 2. miesto.

Č

lenovia redakčnej rady nášho školského časopisu Life in the Academy sa
zúčastnili na najprestížnejšej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov na
Slovensku Štúrovo pero. Zo súťaže si okrem
cenných rád odniesli Cenu TV Markíza
3. stupňa, ktorú získali v konkurencii 70 časopisov.

P

očas apríla sme žili aj kultúrou. Žiaci
päťročného štúdia navštívili Košice, kde
si užili divadelné predstavenie Romeo and
Juliet v pôvodnom znení v shakespearovskej
angličtine. V hre literárneho klasika sa predstavila skupina britských hercov, ktorí podali naozaj bravúrny výkon. Po prázdninách
prišiel rad aj na mladších žiakov, tí navštívili
divadelné predstavenie v angličtine The Onlines v Poprade.

A

príl sa u nás niesol v znamení samých
dobrých správ, veríme, že ani v máji to
nebude inak. Krásne dni v znamení jari vám
prajú Lifkári.

5.C – Cestovatelia (základná škola)

B

láznivý apríl bol dosť bláznivý aj v našej
triede. V rámci biológie sme navštívili
Podtatranské múzeum, kde sme robili rôzne aktivity o našich drevinách. Momentálne
máme rozpracované projekty o živočíchoch.
Sophia M. sa zúčastnila súťaže Slávici z lavice, kde sa vo veľkej konkurencii nestratila a
predviedla výborné podanie skladby. Na Deň
Zeme sme si presadili kvietky do plastových
fliaš, ktoré tak nemusia putovať do odpadu
a skrášlia nám priestor pred školou. Keďže

myslíme ekologicky, využili sme aj pôvodné plastové kvetináče. Posledný pondelok
v mesiaci budeme mať vzácnu návštevu –
profesionálneho amerického sánkara – príde
Chris Mazdzer a možno aj Jyson Terdiman –
precvičíme si angličtinu v krátkom interview
a ukážu nám olympijské medaily. Apríl nám
končí, veľa sme toho riešili a dúfame, že nám
bude na budúci mesiac ľahšie. Hlavne, keď
už budeme mať za sebou prijímačky. Všetkým držím na skúškach palce.

Fotogalérie k jednotlivým udalostiam si môžete pozrieť na našej novej internetovej stránke alebo na stránkach Facebooku materskej školy, základnej školy a gymnázia. Nezabudnite navštíviť aj náš Instagram a Twitter.
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V
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a získali tam krásne 2. miesto. Na krajskom
kole súťaže Jazykový kvet boli úspešné naše
dievčatá. Karolína Alexandra Fiala obsadila 1. miesto a Stanislave Joanne Dudaško
a Vanese Márii Balogovej sa podarilo obsadiť 2. miesto.

Č

lenovia redakčnej rady nášho školského časopisu Life in the Academy sa
zúčastnili na najprestížnejšej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov na
Slovensku Štúrovo pero. Zo súťaže si okrem
cenných rád odniesli Cenu TV Markíza
3. stupňa, ktorú získali v konkurencii 70 časopisov.

P

očas apríla sme žili aj kultúrou. Žiaci
päťročného štúdia navštívili Košice, kde
si užili divadelné predstavenie Romeo and
Juliet v pôvodnom znení v shakespearovskej
angličtine. V hre literárneho klasika sa predstavila skupina britských hercov, ktorí podali naozaj bravúrny výkon. Po prázdninách
prišiel rad aj na mladších žiakov, tí navštívili
divadelné predstavenie v angličtine The Onlines v Poprade.

A

príl sa u nás niesol v znamení samých
dobrých správ, veríme, že ani v máji to
nebude inak. Krásne dni v znamení jari vám
prajú Lifkári.

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

T

ento mesiac bol pre nás veľmi zaujímavý a pestrý. Urobili sme pekné projekty
z prírodovedy, zúčastnili sme sa na zaujímavej besede ku Dňu Zeme, ale čakalo nás aj
prekvapenie. Pani učiteľka si z nás 1. apríla urobila srandu. Miesto nej ráno na hodinu matematiky prišla pani učiteľka, ktorú
sme vôbec nepoznali. Oznámila nám, že od
dnešného dňa je ona naša pani učiteľka. Rozdala nám papiere s príkladmi z matematiky a
my sme mali počítať. Pri prečítaní ,, Vypočítaj Taylorovu vetu“, sme zbledli, ale nič sme
nepovedali. Pri výpočte matíc, odmocnín a

kvadratických rovníc sme už ani nedýchali.
Ešte aj naša pani asistentka Miška bola vystrašená. A keď sa to ticho v našej triede už
dalo krájať, tak sa otvorili dvere a naša pani
učiteľka nám s úsmevom povedala: ,,Prvý
apríl, Dobrodruhovia“. Určite až na prízemí
bolo počuť, ako nám padol kameň zo srdca.
Privítanie zo strany detí bolo milé: ,, Pani
učiteľka, už nám to viac neurobte“. A kto bol
novou pani učiteľkou? Na chvíľku sme si
požičali kolegyňu z Univerzity Mateja Bela,
ktorá sa svojej novej úlohy zhostila s úplnou
vážnosťou.

Fotogalérie k jednotlivým udalostiam si môžete pozrieť na našej novej internetovej stránke alebo na stránkach Facebooku materskej školy, základnej školy a gymnázia. Nezabudnite navštíviť aj náš Instagram a Twitter.
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Už od prvého aprílového dňa sa deti z materskej školy snažili privolať jar. Vraj už
toho snehu bolo dosť, aj vtáčiky sa už vracajú, len to slnko a teplo stále nikde. Rozhodli sa preto vrátiť k tradíciám a prichystali rozlúčku s Morenou.

N

a pár dní sa veru trochu oteplilo
a tak sme neváhali a využili tieto dni
na krátke výlety, pri ktorých sme pozorovali
prebúdzajúcu prírodu, jarné kvety, hmyz aj
zvieratká na farme.

P

ostarali sme sa aj o okolie materskej
školy. Zorganizovali sme v triedach
jarnú brigádu a vyčistili sme školský dvor
od starého lístia, aby na ňom mohla opäť vyrásť nielen zelená tráva, ale aj jahody, ktoré
sme vysadili už minulý rok.

O

apríli sa hovorí, že je bláznivý. Svoj
prívlastok si udržal aj tento rok, keď
nás po pár dňoch tepla ešte na chvíľu prekvapil snehom. Našťastie sa deti nedali
oklamať a dobre vedeli, že za dverami je
Veľká noc. Pár dní pred týmto sviatkom
sme sa s rodičmi stretli na jarných oslavách
učenia, kde deti odprezentovali, čo všetko sa o jari naučili a rodičia si mohli spolu
s nimi vyskúšať prichystané aktivity. Pre
niektorých to bolo prvé takéto stretnutie, pre

Z

väčšinu predškolákov však už posledné.
V apríli ich totiž čakala dôležitá udalosť
- zápis do základnej školy. Ostávajú im
posledné dni v škôlke, tak veríme, že si
ich poriadne užijú.

ačiatok apríla v gymnáziu bol veľmi
dôležitý hlavne pre žiakov kvarty,
ktorí v tomto školskom roku absolvovali testovanie T9. Zvládli to všetko ľavou
zadnou, a keďže už máme aj výsledky,
môžeme ich pochváliť, boli veľmi úspešní.

R

áno 1. apríla si určite vždy poviete: „Nesmiem sa dnes nechať nachytať!“ Prídete do školy a ... všetko je
naopak. Deti vás zdravia dobrý večer,
v triedach je dopoludnia školský klub,
vyučuje sa popoludní. Za katedrou žiaci
a v laviciach učiteľky. Veru smiešny deň
to bol, taký prvoaprílový Deň naopak.

C

V

eľmi zaujímavú exkurziu v Prešove
absolvovali naši tretiaci a štvrtáci.
Najskôr navštívili Planetárium a hvezdáreň, kde sa dozvedeli všetko o vesmíre,
slnečnej sústave a jej planétach, hviezdach
a súhvezdiach. A keďže stále platí, že „soľ
je nad zlato,“ tak ďalšia zastávka bola v múzeu v Solivare.

V

edeli by ste pútavo prerozprávať príbeh, povesť alebo rozprávku a vymyslieť jej zároveň záver? Na školskom kole
literárnej súťaže Štúrov Zvolen sa naši štvrtáci a piataci s touto neľahkou úlohou naozaj popasovali a zvládli to vynikajúco.

N

a konci apríla sa Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonauti a Prieskumníci zúčastnili na kurze prvej pomoci, za ktorý patrí
veľká vďaka šikovným študentom Strednej
zdravotníckej školy v Poprade a ich učiteľkám. Žiaci sa rozdelili do skupín a postupne sa dozvedeli ako poskytnúť prvú pomoc
v rôznych situáciách. Vyskúšali si, ako uložiť človeka do stabilizovanej polohy, zistiť
rozsah zranení či poskytnúť umelé dýchanie.

N

a noc v škole sa všetci tešili už veľmi
dlho. Po návrate z popoludňajšieho fil-

mového predstavenia a vychádzky v meste
si deti pripravili svoje „postieľky“. Večer
pred spaním si ešte zahrali hry, rozprávali
si zážitky a potom nasledovali rozprávky
na dobrú noc. Keď sa do tried vkradla tma,
príjemne unavené deti sa v sprievode svojich pani vychovávateliek uložili na nočný
spánok. Veľká pochvala patrí prváčikom
Bádateľom, pretože niektorí z nich spali
bez svojich rodičov prvýkrát a zvládli to
na výbornú.

elý mesiac sa niesol v duchu pomoci ľuďom, ktorí majú v živote menej
šťastia než my. V rámci každoročného projektu U nás sa dobro násobí sme
5. apríla zorganizovali výmennú burzu
a zbierku oblečenia. Našu pomoc ľuďom sme spojili i s ekologickou témou.
Vyzbierané džínsy a flanelové košele
neskončia v odpade, ale venovali sme
ich šikovným ľuďom, ktorí im dajú
nový život a ušijú z nich patchworkové
prikrývky.

V

pomoci ľuďom sme pokračovali a už
tradične sme sa zapojili do verejnej
zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov.
Dievčatá z 2. A sa vybrali do ulíc, aby oslovili okoloidúcich. Podarilo sa im vyzbierať
krásnu sumu 1010 €. Všetkým, ktorí prispeli, úprimne ďakujeme.

Š

tudenti z 3. A sa zúčastnili na regionálnom kole súťaže Mladý Európan

a získali tam krásne 2. miesto. Na krajskom
kole súťaže Jazykový kvet boli úspešné naše
dievčatá. Karolína Alexandra Fiala obsadila 1. miesto a Stanislave Joanne Dudaško
a Vanese Márii Balogovej sa podarilo obsadiť 2. miesto.

Č

lenovia redakčnej rady nášho školského časopisu Life in the Academy sa
zúčastnili na najprestížnejšej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov na
Slovensku Štúrovo pero. Zo súťaže si okrem
cenných rád odniesli Cenu TV Markíza
3. stupňa, ktorú získali v konkurencii 70 časopisov.

P

očas apríla sme žili aj kultúrou. Žiaci
päťročného štúdia navštívili Košice, kde
si užili divadelné predstavenie Romeo and
Juliet v pôvodnom znení v shakespearovskej
angličtine. V hre literárneho klasika sa predstavila skupina britských hercov, ktorí podali naozaj bravúrny výkon. Po prázdninách
prišiel rad aj na mladších žiakov, tí navštívili
divadelné predstavenie v angličtine The Onlines v Poprade.

A

príl sa u nás niesol v znamení samých
dobrých správ, veríme, že ani v máji to
nebude inak. Krásne dni v znamení jari vám
prajú Lifkári.

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

A

j keď sa o apríli hovorí, že je bláznivý,
u Objaviteľov to bol pomerne pokojný
mesiac. Šiestaci skúmali, ako je možné, že
vetroň dokáže aj bez motora vo vzduchu stúpať a piataci tvorili svoje mestá budúcnosti.
Všetci sa zamerali aj na svoje ročníkové prá-

ce, veď už čoskoro bude čas na ich prezentovanie. V apríli nechýbala ani jarná atmosféra,
ktorú nám skvelo dopĺňal veľký veľkonočný
zajac. Keď ho Paľko vzal pred prázdninami
domov, všetci zhodnotili, že nám v triede
bude chýbať.

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.

12 / 23

aprílové

Dobré noviny
MESAČNÍK TOHO NAJLEPŠIEHO, ČO SA U NÁS UDIALO / apríl 2019

Už od prvého aprílového dňa sa deti z materskej školy snažili privolať jar. Vraj už
toho snehu bolo dosť, aj vtáčiky sa už vracajú, len to slnko a teplo stále nikde. Rozhodli sa preto vrátiť k tradíciám a prichystali rozlúčku s Morenou.

N

a pár dní sa veru trochu oteplilo
a tak sme neváhali a využili tieto dni
na krátke výlety, pri ktorých sme pozorovali
prebúdzajúcu prírodu, jarné kvety, hmyz aj
zvieratká na farme.

P

ostarali sme sa aj o okolie materskej
školy. Zorganizovali sme v triedach
jarnú brigádu a vyčistili sme školský dvor
od starého lístia, aby na ňom mohla opäť vyrásť nielen zelená tráva, ale aj jahody, ktoré
sme vysadili už minulý rok.

O

apríli sa hovorí, že je bláznivý. Svoj
prívlastok si udržal aj tento rok, keď
nás po pár dňoch tepla ešte na chvíľu prekvapil snehom. Našťastie sa deti nedali
oklamať a dobre vedeli, že za dverami je
Veľká noc. Pár dní pred týmto sviatkom
sme sa s rodičmi stretli na jarných oslavách
učenia, kde deti odprezentovali, čo všetko sa o jari naučili a rodičia si mohli spolu
s nimi vyskúšať prichystané aktivity. Pre
niektorých to bolo prvé takéto stretnutie, pre

Z

väčšinu predškolákov však už posledné.
V apríli ich totiž čakala dôležitá udalosť
- zápis do základnej školy. Ostávajú im
posledné dni v škôlke, tak veríme, že si
ich poriadne užijú.

ačiatok apríla v gymnáziu bol veľmi
dôležitý hlavne pre žiakov kvarty,
ktorí v tomto školskom roku absolvovali testovanie T9. Zvládli to všetko ľavou
zadnou, a keďže už máme aj výsledky,
môžeme ich pochváliť, boli veľmi úspešní.

R

áno 1. apríla si určite vždy poviete: „Nesmiem sa dnes nechať nachytať!“ Prídete do školy a ... všetko je
naopak. Deti vás zdravia dobrý večer,
v triedach je dopoludnia školský klub,
vyučuje sa popoludní. Za katedrou žiaci
a v laviciach učiteľky. Veru smiešny deň
to bol, taký prvoaprílový Deň naopak.

C

V

eľmi zaujímavú exkurziu v Prešove
absolvovali naši tretiaci a štvrtáci.
Najskôr navštívili Planetárium a hvezdáreň, kde sa dozvedeli všetko o vesmíre,
slnečnej sústave a jej planétach, hviezdach
a súhvezdiach. A keďže stále platí, že „soľ
je nad zlato,“ tak ďalšia zastávka bola v múzeu v Solivare.

V

edeli by ste pútavo prerozprávať príbeh, povesť alebo rozprávku a vymyslieť jej zároveň záver? Na školskom kole
literárnej súťaže Štúrov Zvolen sa naši štvrtáci a piataci s touto neľahkou úlohou naozaj popasovali a zvládli to vynikajúco.

N

a konci apríla sa Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonauti a Prieskumníci zúčastnili na kurze prvej pomoci, za ktorý patrí
veľká vďaka šikovným študentom Strednej
zdravotníckej školy v Poprade a ich učiteľkám. Žiaci sa rozdelili do skupín a postupne sa dozvedeli ako poskytnúť prvú pomoc
v rôznych situáciách. Vyskúšali si, ako uložiť človeka do stabilizovanej polohy, zistiť
rozsah zranení či poskytnúť umelé dýchanie.

N

a noc v škole sa všetci tešili už veľmi
dlho. Po návrate z popoludňajšieho fil-

mového predstavenia a vychádzky v meste
si deti pripravili svoje „postieľky“. Večer
pred spaním si ešte zahrali hry, rozprávali
si zážitky a potom nasledovali rozprávky
na dobrú noc. Keď sa do tried vkradla tma,
príjemne unavené deti sa v sprievode svojich pani vychovávateliek uložili na nočný
spánok. Veľká pochvala patrí prváčikom
Bádateľom, pretože niektorí z nich spali
bez svojich rodičov prvýkrát a zvládli to
na výbornú.

elý mesiac sa niesol v duchu pomoci ľuďom, ktorí majú v živote menej
šťastia než my. V rámci každoročného projektu U nás sa dobro násobí sme
5. apríla zorganizovali výmennú burzu
a zbierku oblečenia. Našu pomoc ľuďom sme spojili i s ekologickou témou.
Vyzbierané džínsy a flanelové košele
neskončia v odpade, ale venovali sme
ich šikovným ľuďom, ktorí im dajú
nový život a ušijú z nich patchworkové
prikrývky.

V

pomoci ľuďom sme pokračovali a už
tradične sme sa zapojili do verejnej
zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov.
Dievčatá z 2. A sa vybrali do ulíc, aby oslovili okoloidúcich. Podarilo sa im vyzbierať
krásnu sumu 1010 €. Všetkým, ktorí prispeli, úprimne ďakujeme.

Š

tudenti z 3. A sa zúčastnili na regionálnom kole súťaže Mladý Európan

a získali tam krásne 2. miesto. Na krajskom
kole súťaže Jazykový kvet boli úspešné naše
dievčatá. Karolína Alexandra Fiala obsadila 1. miesto a Stanislave Joanne Dudaško
a Vanese Márii Balogovej sa podarilo obsadiť 2. miesto.

Č

lenovia redakčnej rady nášho školského časopisu Life in the Academy sa
zúčastnili na najprestížnejšej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov na
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3. stupňa, ktorú získali v konkurencii 70 časopisov.

P

očas apríla sme žili aj kultúrou. Žiaci
päťročného štúdia navštívili Košice, kde
si užili divadelné predstavenie Romeo and
Juliet v pôvodnom znení v shakespearovskej
angličtine. V hre literárneho klasika sa predstavila skupina britských hercov, ktorí podali naozaj bravúrny výkon. Po prázdninách
prišiel rad aj na mladších žiakov, tí navštívili
divadelné predstavenie v angličtine The Onlines v Poprade.
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príl sa u nás niesol v znamení samých
dobrých správ, veríme, že ani v máji to
nebude inak. Krásne dni v znamení jari vám
prajú Lifkári.

7.K a 8.K – Kozmonauti (špeciálne triedy)

Ď

alší mesiac u Kozmonautov ubehol neuveriteľne rýchlo a samozrejme úspešne.
Počas celého mesiaca všetci pracovali ako
včeličky. Žiakom sa na viacerých predmetoch podarilo vytvoriť pekné nové projekty,
za ktoré boli patrične pozitívne ohodnotení.
Všetci siedmaci sa môžu pýšiť svojimi plagátikmi z chémie na tému: Oheň – dobrý
sluha, zlý pán. Každý jeden plagát mal originálnu formu, ilustrácie a spracovanie témy.
Siedmakom sa úspešne darilo aj pri tvorbe
projektov z dejepisu či geografie. Ani ôsmaci

nelenili, ich úlohou bolo spracovať dejepisnú
tému: Slováci v 1. sv. vojne. Pani učiteľka
za usilovnosť a aktivitu pri tvorbe pochválila Natálku a Paľka, svoje projekty úspešne
vzorne dokončili. Na hodinách anglického
jazyka žiaci v skupinách vytvárali anglicko–slovenský slovníček, prekvapili zaujímavými spracovaním a výsledkom. Ôsmaci si
na anglickom jazyku vytvorili a vymysleli
svoje vlastné nákupné centrum a pravidlá v
ňom platiace. Veľa úspechov a zaujímavých
zážitkov prajem aj v nasledujúcom mesiaci.

Fotogalérie k jednotlivým udalostiam si môžete pozrieť na našej novej internetovej stránke alebo na stránkach Facebooku materskej školy, základnej školy a gymnázia. Nezabudnite navštíviť aj náš Instagram a Twitter.
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zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov.
Dievčatá z 2. A sa vybrali do ulíc, aby oslovili okoloidúcich. Podarilo sa im vyzbierať
krásnu sumu 1010 €. Všetkým, ktorí prispeli, úprimne ďakujeme.

Š

tudenti z 3. A sa zúčastnili na regionálnom kole súťaže Mladý Európan

a získali tam krásne 2. miesto. Na krajskom
kole súťaže Jazykový kvet boli úspešné naše
dievčatá. Karolína Alexandra Fiala obsadila 1. miesto a Stanislave Joanne Dudaško
a Vanese Márii Balogovej sa podarilo obsadiť 2. miesto.

Č

lenovia redakčnej rady nášho školského časopisu Life in the Academy sa
zúčastnili na najprestížnejšej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov na
Slovensku Štúrovo pero. Zo súťaže si okrem
cenných rád odniesli Cenu TV Markíza
3. stupňa, ktorú získali v konkurencii 70 časopisov.

P

očas apríla sme žili aj kultúrou. Žiaci
päťročného štúdia navštívili Košice, kde
si užili divadelné predstavenie Romeo and
Juliet v pôvodnom znení v shakespearovskej
angličtine. V hre literárneho klasika sa predstavila skupina britských hercov, ktorí podali naozaj bravúrny výkon. Po prázdninách
prišiel rad aj na mladších žiakov, tí navštívili
divadelné predstavenie v angličtine The Onlines v Poprade.

A

príl sa u nás niesol v znamení samých
dobrých správ, veríme, že ani v máji to
nebude inak. Krásne dni v znamení jari vám
prajú Lifkári.

9.P – Prieskumníci (špeciálne triedy)

J

e za nami apríl, ktorý bol pre Prieskumníkov náročný, no zvládli ho. Finišovala príprava na monitor T9, ktorý sám o sebe bol
veľmi stresujúci. Pozitívnou správou je, že
už máme aj prijatých žiakov na stredné školy, čo je fajn. Po testovaní sa Prieskumníkom
uľavilo, nahromadený stres nám pôsobil aj
na správanie v triede. Všetko sme v triede
vyriešili, pomohlo aj konzultačné rodičovské združenie a veľká pomoc rodičov. Po-

kračujeme teda v príprave do školy. Veľkú
pochvalu musím vyjadriť za projekty na hodinách dejepisu. Mám pozitívne hodnotenie
práce na hodinách od pani učiteľky Bariovej
na španielsky jazyk a vidím, počujem, že
pekne pracujú aj na iných hodinách. Finišujeme aj na ročníkových projektoch. Všetkým
ešte veľa síl a pohody, ešte dva mesiace a z
našich deviatakov budú stredoškoláci.

Fotogalérie k jednotlivým udalostiam si môžete pozrieť na našej novej internetovej stránke alebo na stránkach Facebooku materskej školy, základnej školy a gymnázia. Nezabudnite navštíviť aj náš Instagram a Twitter.
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Už od prvého aprílového dňa sa deti z materskej školy snažili privolať jar. Vraj už
toho snehu bolo dosť, aj vtáčiky sa už vracajú, len to slnko a teplo stále nikde. Rozhodli sa preto vrátiť k tradíciám a prichystali rozlúčku s Morenou.

N

a pár dní sa veru trochu oteplilo
a tak sme neváhali a využili tieto dni
na krátke výlety, pri ktorých sme pozorovali
prebúdzajúcu prírodu, jarné kvety, hmyz aj
zvieratká na farme.

P

ostarali sme sa aj o okolie materskej
školy. Zorganizovali sme v triedach
jarnú brigádu a vyčistili sme školský dvor
od starého lístia, aby na ňom mohla opäť vyrásť nielen zelená tráva, ale aj jahody, ktoré
sme vysadili už minulý rok.

O

apríli sa hovorí, že je bláznivý. Svoj
prívlastok si udržal aj tento rok, keď
nás po pár dňoch tepla ešte na chvíľu prekvapil snehom. Našťastie sa deti nedali
oklamať a dobre vedeli, že za dverami je
Veľká noc. Pár dní pred týmto sviatkom
sme sa s rodičmi stretli na jarných oslavách
učenia, kde deti odprezentovali, čo všetko sa o jari naučili a rodičia si mohli spolu
s nimi vyskúšať prichystané aktivity. Pre
niektorých to bolo prvé takéto stretnutie, pre

Z

väčšinu predškolákov však už posledné.
V apríli ich totiž čakala dôležitá udalosť
- zápis do základnej školy. Ostávajú im
posledné dni v škôlke, tak veríme, že si
ich poriadne užijú.

ačiatok apríla v gymnáziu bol veľmi
dôležitý hlavne pre žiakov kvarty,
ktorí v tomto školskom roku absolvovali testovanie T9. Zvládli to všetko ľavou
zadnou, a keďže už máme aj výsledky,
môžeme ich pochváliť, boli veľmi úspešní.

R

áno 1. apríla si určite vždy poviete: „Nesmiem sa dnes nechať nachytať!“ Prídete do školy a ... všetko je
naopak. Deti vás zdravia dobrý večer,
v triedach je dopoludnia školský klub,
vyučuje sa popoludní. Za katedrou žiaci
a v laviciach učiteľky. Veru smiešny deň
to bol, taký prvoaprílový Deň naopak.

C

V

eľmi zaujímavú exkurziu v Prešove
absolvovali naši tretiaci a štvrtáci.
Najskôr navštívili Planetárium a hvezdáreň, kde sa dozvedeli všetko o vesmíre,
slnečnej sústave a jej planétach, hviezdach
a súhvezdiach. A keďže stále platí, že „soľ
je nad zlato,“ tak ďalšia zastávka bola v múzeu v Solivare.

V

edeli by ste pútavo prerozprávať príbeh, povesť alebo rozprávku a vymyslieť jej zároveň záver? Na školskom kole
literárnej súťaže Štúrov Zvolen sa naši štvrtáci a piataci s touto neľahkou úlohou naozaj popasovali a zvládli to vynikajúco.

N

a konci apríla sa Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonauti a Prieskumníci zúčastnili na kurze prvej pomoci, za ktorý patrí
veľká vďaka šikovným študentom Strednej
zdravotníckej školy v Poprade a ich učiteľkám. Žiaci sa rozdelili do skupín a postupne sa dozvedeli ako poskytnúť prvú pomoc
v rôznych situáciách. Vyskúšali si, ako uložiť človeka do stabilizovanej polohy, zistiť
rozsah zranení či poskytnúť umelé dýchanie.

N

a noc v škole sa všetci tešili už veľmi
dlho. Po návrate z popoludňajšieho fil-

mového predstavenia a vychádzky v meste
si deti pripravili svoje „postieľky“. Večer
pred spaním si ešte zahrali hry, rozprávali
si zážitky a potom nasledovali rozprávky
na dobrú noc. Keď sa do tried vkradla tma,
príjemne unavené deti sa v sprievode svojich pani vychovávateliek uložili na nočný
spánok. Veľká pochvala patrí prváčikom
Bádateľom, pretože niektorí z nich spali
bez svojich rodičov prvýkrát a zvládli to
na výbornú.

elý mesiac sa niesol v duchu pomoci ľuďom, ktorí majú v živote menej
šťastia než my. V rámci každoročného projektu U nás sa dobro násobí sme
5. apríla zorganizovali výmennú burzu
a zbierku oblečenia. Našu pomoc ľuďom sme spojili i s ekologickou témou.
Vyzbierané džínsy a flanelové košele
neskončia v odpade, ale venovali sme
ich šikovným ľuďom, ktorí im dajú
nový život a ušijú z nich patchworkové
prikrývky.

V

pomoci ľuďom sme pokračovali a už
tradične sme sa zapojili do verejnej
zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov.
Dievčatá z 2. A sa vybrali do ulíc, aby oslovili okoloidúcich. Podarilo sa im vyzbierať
krásnu sumu 1010 €. Všetkým, ktorí prispeli, úprimne ďakujeme.

Š

tudenti z 3. A sa zúčastnili na regionálnom kole súťaže Mladý Európan

a získali tam krásne 2. miesto. Na krajskom
kole súťaže Jazykový kvet boli úspešné naše
dievčatá. Karolína Alexandra Fiala obsadila 1. miesto a Stanislave Joanne Dudaško
a Vanese Márii Balogovej sa podarilo obsadiť 2. miesto.

Č

lenovia redakčnej rady nášho školského časopisu Life in the Academy sa
zúčastnili na najprestížnejšej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov na
Slovensku Štúrovo pero. Zo súťaže si okrem
cenných rád odniesli Cenu TV Markíza
3. stupňa, ktorú získali v konkurencii 70 časopisov.

P

očas apríla sme žili aj kultúrou. Žiaci
päťročného štúdia navštívili Košice, kde
si užili divadelné predstavenie Romeo and
Juliet v pôvodnom znení v shakespearovskej
angličtine. V hre literárneho klasika sa predstavila skupina britských hercov, ktorí podali naozaj bravúrny výkon. Po prázdninách
prišiel rad aj na mladších žiakov, tí navštívili
divadelné predstavenie v angličtine The Onlines v Poprade.

A

príl sa u nás niesol v znamení samých
dobrých správ, veríme, že ani v máji to
nebude inak. Krásne dni v znamení jari vám
prajú Lifkári.

Príma (gymnázium)

T

ento mesiac sa tešíme z úspechu našej
spolužiačky Karolíny Fialy. Zúčastnila
sa na súťaži v prednese v cudzích jazykoch
– Jazykový kvet. Z okresného kola postúpila

do krajského kola v Košiciach, kde skončila
na 1. mieste. Výborný výkon. Čaká ju celoslovenské kolo v Bratislave. Blahoželáme jej
a držíme palce pri ďalšom súťažení.

Fotogalérie k jednotlivým udalostiam si môžete pozrieť na našej novej internetovej stránke alebo na stránkach Facebooku materskej školy, základnej školy a gymnázia. Nezabudnite navštíviť aj náš Instagram a Twitter.
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toho snehu bolo dosť, aj vtáčiky sa už vracajú, len to slnko a teplo stále nikde. Rozhodli sa preto vrátiť k tradíciám a prichystali rozlúčku s Morenou.

N

a pár dní sa veru trochu oteplilo
a tak sme neváhali a využili tieto dni
na krátke výlety, pri ktorých sme pozorovali
prebúdzajúcu prírodu, jarné kvety, hmyz aj
zvieratká na farme.

P

ostarali sme sa aj o okolie materskej
školy. Zorganizovali sme v triedach
jarnú brigádu a vyčistili sme školský dvor
od starého lístia, aby na ňom mohla opäť vyrásť nielen zelená tráva, ale aj jahody, ktoré
sme vysadili už minulý rok.

O

apríli sa hovorí, že je bláznivý. Svoj
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posledné dni v škôlke, tak veríme, že si
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prajú Lifkári.

Sekunda (gymnázium)

Ž

iaci sekundy navštívili koncert zoskupenia Lento ad Astra, ktoré upriamilo
pozornosť na fúziu hudby z obdobia romantizmu a impresionizmu. Koncert bol veľmi
podnetný a obohatil ich hudobné vnímanie.
Na hodinách biológie vyrobili zaujímavú
učebnú pomôcku o endokrinnom systéme.

Navštívili aj Tatranskú galériu, kde sa konala výstava fotiek z architektúry, pričom
namaľovali veľmi pekné práce uhlíkom.
Viac fotografií o tomto podujatí nájdete na
školskom facebooku. Na komunitách sme sa
venovali humoru, ktorý je veľmi dôležitou
životnou zručnosťou.

Fotogalérie k jednotlivým udalostiam si môžete pozrieť na našej novej internetovej stránke alebo na stránkach Facebooku materskej školy, základnej školy a gymnázia. Nezabudnite navštíviť aj náš Instagram a Twitter.
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literárnej súťaže Štúrov Zvolen sa naši štvrtáci a piataci s touto neľahkou úlohou naozaj popasovali a zvládli to vynikajúco.

N

a konci apríla sa Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonauti a Prieskumníci zúčastnili na kurze prvej pomoci, za ktorý patrí
veľká vďaka šikovným študentom Strednej
zdravotníckej školy v Poprade a ich učiteľkám. Žiaci sa rozdelili do skupín a postupne sa dozvedeli ako poskytnúť prvú pomoc
v rôznych situáciách. Vyskúšali si, ako uložiť človeka do stabilizovanej polohy, zistiť
rozsah zranení či poskytnúť umelé dýchanie.

N

a noc v škole sa všetci tešili už veľmi
dlho. Po návrate z popoludňajšieho fil-

mového predstavenia a vychádzky v meste
si deti pripravili svoje „postieľky“. Večer
pred spaním si ešte zahrali hry, rozprávali
si zážitky a potom nasledovali rozprávky
na dobrú noc. Keď sa do tried vkradla tma,
príjemne unavené deti sa v sprievode svojich pani vychovávateliek uložili na nočný
spánok. Veľká pochvala patrí prváčikom
Bádateľom, pretože niektorí z nich spali
bez svojich rodičov prvýkrát a zvládli to
na výbornú.

elý mesiac sa niesol v duchu pomoci ľuďom, ktorí majú v živote menej
šťastia než my. V rámci každoročného projektu U nás sa dobro násobí sme
5. apríla zorganizovali výmennú burzu
a zbierku oblečenia. Našu pomoc ľuďom sme spojili i s ekologickou témou.
Vyzbierané džínsy a flanelové košele
neskončia v odpade, ale venovali sme
ich šikovným ľuďom, ktorí im dajú
nový život a ušijú z nich patchworkové
prikrývky.

V

pomoci ľuďom sme pokračovali a už
tradične sme sa zapojili do verejnej
zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov.
Dievčatá z 2. A sa vybrali do ulíc, aby oslovili okoloidúcich. Podarilo sa im vyzbierať
krásnu sumu 1010 €. Všetkým, ktorí prispeli, úprimne ďakujeme.

Š

tudenti z 3. A sa zúčastnili na regionálnom kole súťaže Mladý Európan

a získali tam krásne 2. miesto. Na krajskom
kole súťaže Jazykový kvet boli úspešné naše
dievčatá. Karolína Alexandra Fiala obsadila 1. miesto a Stanislave Joanne Dudaško
a Vanese Márii Balogovej sa podarilo obsadiť 2. miesto.

Č

lenovia redakčnej rady nášho školského časopisu Life in the Academy sa
zúčastnili na najprestížnejšej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov na
Slovensku Štúrovo pero. Zo súťaže si okrem
cenných rád odniesli Cenu TV Markíza
3. stupňa, ktorú získali v konkurencii 70 časopisov.

P

očas apríla sme žili aj kultúrou. Žiaci
päťročného štúdia navštívili Košice, kde
si užili divadelné predstavenie Romeo and
Juliet v pôvodnom znení v shakespearovskej
angličtine. V hre literárneho klasika sa predstavila skupina britských hercov, ktorí podali naozaj bravúrny výkon. Po prázdninách
prišiel rad aj na mladších žiakov, tí navštívili
divadelné predstavenie v angličtine The Onlines v Poprade.

A

príl sa u nás niesol v znamení samých
dobrých správ, veríme, že ani v máji to
nebude inak. Krásne dni v znamení jari vám
prajú Lifkári.

Tercia (gymnázium)

Č

o sme zažili počas tohto mesiaca v našej triede? Vedomosti z anglického
jazyka sme si vylepšili počas konverzácií
a pomohlo nám i divadlo v anglickom jazyku. To, že najlepšie sa učí praxou, sme si
vyskúšali hneď na niekoľkých predmetoch.
Na biológii sme robili pokusy so zemiakom

a s farbami. Na fyzike Karin zostrojila a
predviedla nám fungovanie teplovzdušného
balóna. Keď sme po celodennom učení unavení, na telesnej výchove oddychujeme pri
relaxačnej hudbe, aby sme nabrali silu do
ďalšej práce. Veď školský rok sa medzitým
prehupol už do svojej poslednej štvrtiny.

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

Dobré noviny
MESAČNÍK TOHO NAJLEPŠIEHO, ČO SA U NÁS UDIALO / apríl 2019

Už od prvého aprílového dňa sa deti z materskej školy snažili privolať jar. Vraj už
toho snehu bolo dosť, aj vtáčiky sa už vracajú, len to slnko a teplo stále nikde. Rozhodli sa preto vrátiť k tradíciám a prichystali rozlúčku s Morenou.

N

a pár dní sa veru trochu oteplilo
a tak sme neváhali a využili tieto dni
na krátke výlety, pri ktorých sme pozorovali
prebúdzajúcu prírodu, jarné kvety, hmyz aj
zvieratká na farme.

P

ostarali sme sa aj o okolie materskej
školy. Zorganizovali sme v triedach
jarnú brigádu a vyčistili sme školský dvor
od starého lístia, aby na ňom mohla opäť vyrásť nielen zelená tráva, ale aj jahody, ktoré
sme vysadili už minulý rok.

O

apríli sa hovorí, že je bláznivý. Svoj
prívlastok si udržal aj tento rok, keď
nás po pár dňoch tepla ešte na chvíľu prekvapil snehom. Našťastie sa deti nedali
oklamať a dobre vedeli, že za dverami je
Veľká noc. Pár dní pred týmto sviatkom
sme sa s rodičmi stretli na jarných oslavách
učenia, kde deti odprezentovali, čo všetko sa o jari naučili a rodičia si mohli spolu
s nimi vyskúšať prichystané aktivity. Pre
niektorých to bolo prvé takéto stretnutie, pre

Z

väčšinu predškolákov však už posledné.
V apríli ich totiž čakala dôležitá udalosť
- zápis do základnej školy. Ostávajú im
posledné dni v škôlke, tak veríme, že si
ich poriadne užijú.

ačiatok apríla v gymnáziu bol veľmi
dôležitý hlavne pre žiakov kvarty,
ktorí v tomto školskom roku absolvovali testovanie T9. Zvládli to všetko ľavou
zadnou, a keďže už máme aj výsledky,
môžeme ich pochváliť, boli veľmi úspešní.

R

áno 1. apríla si určite vždy poviete: „Nesmiem sa dnes nechať nachytať!“ Prídete do školy a ... všetko je
naopak. Deti vás zdravia dobrý večer,
v triedach je dopoludnia školský klub,
vyučuje sa popoludní. Za katedrou žiaci
a v laviciach učiteľky. Veru smiešny deň
to bol, taký prvoaprílový Deň naopak.

C

V

eľmi zaujímavú exkurziu v Prešove
absolvovali naši tretiaci a štvrtáci.
Najskôr navštívili Planetárium a hvezdáreň, kde sa dozvedeli všetko o vesmíre,
slnečnej sústave a jej planétach, hviezdach
a súhvezdiach. A keďže stále platí, že „soľ
je nad zlato,“ tak ďalšia zastávka bola v múzeu v Solivare.

V

edeli by ste pútavo prerozprávať príbeh, povesť alebo rozprávku a vymyslieť jej zároveň záver? Na školskom kole
literárnej súťaže Štúrov Zvolen sa naši štvrtáci a piataci s touto neľahkou úlohou naozaj popasovali a zvládli to vynikajúco.

N

a konci apríla sa Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonauti a Prieskumníci zúčastnili na kurze prvej pomoci, za ktorý patrí
veľká vďaka šikovným študentom Strednej
zdravotníckej školy v Poprade a ich učiteľkám. Žiaci sa rozdelili do skupín a postupne sa dozvedeli ako poskytnúť prvú pomoc
v rôznych situáciách. Vyskúšali si, ako uložiť človeka do stabilizovanej polohy, zistiť
rozsah zranení či poskytnúť umelé dýchanie.

N

a noc v škole sa všetci tešili už veľmi
dlho. Po návrate z popoludňajšieho fil-

mového predstavenia a vychádzky v meste
si deti pripravili svoje „postieľky“. Večer
pred spaním si ešte zahrali hry, rozprávali
si zážitky a potom nasledovali rozprávky
na dobrú noc. Keď sa do tried vkradla tma,
príjemne unavené deti sa v sprievode svojich pani vychovávateliek uložili na nočný
spánok. Veľká pochvala patrí prváčikom
Bádateľom, pretože niektorí z nich spali
bez svojich rodičov prvýkrát a zvládli to
na výbornú.

elý mesiac sa niesol v duchu pomoci ľuďom, ktorí majú v živote menej
šťastia než my. V rámci každoročného projektu U nás sa dobro násobí sme
5. apríla zorganizovali výmennú burzu
a zbierku oblečenia. Našu pomoc ľuďom sme spojili i s ekologickou témou.
Vyzbierané džínsy a flanelové košele
neskončia v odpade, ale venovali sme
ich šikovným ľuďom, ktorí im dajú
nový život a ušijú z nich patchworkové
prikrývky.

V

pomoci ľuďom sme pokračovali a už
tradične sme sa zapojili do verejnej
zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov.
Dievčatá z 2. A sa vybrali do ulíc, aby oslovili okoloidúcich. Podarilo sa im vyzbierať
krásnu sumu 1010 €. Všetkým, ktorí prispeli, úprimne ďakujeme.

Š

tudenti z 3. A sa zúčastnili na regionálnom kole súťaže Mladý Európan

a získali tam krásne 2. miesto. Na krajskom
kole súťaže Jazykový kvet boli úspešné naše
dievčatá. Karolína Alexandra Fiala obsadila 1. miesto a Stanislave Joanne Dudaško
a Vanese Márii Balogovej sa podarilo obsadiť 2. miesto.

Č

lenovia redakčnej rady nášho školského časopisu Life in the Academy sa
zúčastnili na najprestížnejšej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov na
Slovensku Štúrovo pero. Zo súťaže si okrem
cenných rád odniesli Cenu TV Markíza
3. stupňa, ktorú získali v konkurencii 70 časopisov.

P

očas apríla sme žili aj kultúrou. Žiaci
päťročného štúdia navštívili Košice, kde
si užili divadelné predstavenie Romeo and
Juliet v pôvodnom znení v shakespearovskej
angličtine. V hre literárneho klasika sa predstavila skupina britských hercov, ktorí podali naozaj bravúrny výkon. Po prázdninách
prišiel rad aj na mladších žiakov, tí navštívili
divadelné predstavenie v angličtine The Onlines v Poprade.

A

príl sa u nás niesol v znamení samých
dobrých správ, veríme, že ani v máji to
nebude inak. Krásne dni v znamení jari vám
prajú Lifkári.

Kvarta (gymnázium)

V

mesiaci apríl sme sa na vyučovacích
hodinách v škole venovali zaujímavým
témam a projektom. Jednou z nich bola aj
téma „Hospodárenie podniku“ na predmete
občianska výchova. Hravou formou sme sa
snažili prísť na to, ako sa dá zvýšiť produktivita práce v podniku. Zahrali sme sa na podnik vyrábajúci knihy. V 1. kole hry úlohou
každého z nás bolo vyrobiť knihu z papiera,
zospinkovať ju a očíslovať strany. V 2. kole
hry sme už pracovali v skupinách, v ktorých

každý z nás mal pridelenú určitú úlohu –
strihanie, skladanie, spinkovanie alebo číslovanie strán. Zistili sme, že takouto deľbou
práce je možné zvýšiť produktivitu a vyrobiť
2–3–krát viac kníh, než keď sme ich vyrábali
samostatne. Záver mesiaca sa niesol v očakávaní výsledkov testovanie deviatakov T9 z
predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika, ktoré sme absolvovali 3. 4. 2019.
Ukážu nám, ako sme vedomostne obstáli v
porovnaní s našimi rovesníkmi.

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.

18 / 23

aprílové

Dobré noviny
MESAČNÍK TOHO NAJLEPŠIEHO, ČO SA U NÁS UDIALO / apríl 2019

Už od prvého aprílového dňa sa deti z materskej školy snažili privolať jar. Vraj už
toho snehu bolo dosť, aj vtáčiky sa už vracajú, len to slnko a teplo stále nikde. Rozhodli sa preto vrátiť k tradíciám a prichystali rozlúčku s Morenou.

N

a pár dní sa veru trochu oteplilo
a tak sme neváhali a využili tieto dni
na krátke výlety, pri ktorých sme pozorovali
prebúdzajúcu prírodu, jarné kvety, hmyz aj
zvieratká na farme.

P

ostarali sme sa aj o okolie materskej
školy. Zorganizovali sme v triedach
jarnú brigádu a vyčistili sme školský dvor
od starého lístia, aby na ňom mohla opäť vyrásť nielen zelená tráva, ale aj jahody, ktoré
sme vysadili už minulý rok.

O

apríli sa hovorí, že je bláznivý. Svoj
prívlastok si udržal aj tento rok, keď
nás po pár dňoch tepla ešte na chvíľu prekvapil snehom. Našťastie sa deti nedali
oklamať a dobre vedeli, že za dverami je
Veľká noc. Pár dní pred týmto sviatkom
sme sa s rodičmi stretli na jarných oslavách
učenia, kde deti odprezentovali, čo všetko sa o jari naučili a rodičia si mohli spolu
s nimi vyskúšať prichystané aktivity. Pre
niektorých to bolo prvé takéto stretnutie, pre

Z

väčšinu predškolákov však už posledné.
V apríli ich totiž čakala dôležitá udalosť
- zápis do základnej školy. Ostávajú im
posledné dni v škôlke, tak veríme, že si
ich poriadne užijú.

ačiatok apríla v gymnáziu bol veľmi
dôležitý hlavne pre žiakov kvarty,
ktorí v tomto školskom roku absolvovali testovanie T9. Zvládli to všetko ľavou
zadnou, a keďže už máme aj výsledky,
môžeme ich pochváliť, boli veľmi úspešní.

R

áno 1. apríla si určite vždy poviete: „Nesmiem sa dnes nechať nachytať!“ Prídete do školy a ... všetko je
naopak. Deti vás zdravia dobrý večer,
v triedach je dopoludnia školský klub,
vyučuje sa popoludní. Za katedrou žiaci
a v laviciach učiteľky. Veru smiešny deň
to bol, taký prvoaprílový Deň naopak.

C

V

eľmi zaujímavú exkurziu v Prešove
absolvovali naši tretiaci a štvrtáci.
Najskôr navštívili Planetárium a hvezdáreň, kde sa dozvedeli všetko o vesmíre,
slnečnej sústave a jej planétach, hviezdach
a súhvezdiach. A keďže stále platí, že „soľ
je nad zlato,“ tak ďalšia zastávka bola v múzeu v Solivare.

V

edeli by ste pútavo prerozprávať príbeh, povesť alebo rozprávku a vymyslieť jej zároveň záver? Na školskom kole
literárnej súťaže Štúrov Zvolen sa naši štvrtáci a piataci s touto neľahkou úlohou naozaj popasovali a zvládli to vynikajúco.

N

a konci apríla sa Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonauti a Prieskumníci zúčastnili na kurze prvej pomoci, za ktorý patrí
veľká vďaka šikovným študentom Strednej
zdravotníckej školy v Poprade a ich učiteľkám. Žiaci sa rozdelili do skupín a postupne sa dozvedeli ako poskytnúť prvú pomoc
v rôznych situáciách. Vyskúšali si, ako uložiť človeka do stabilizovanej polohy, zistiť
rozsah zranení či poskytnúť umelé dýchanie.

N

a noc v škole sa všetci tešili už veľmi
dlho. Po návrate z popoludňajšieho fil-

mového predstavenia a vychádzky v meste
si deti pripravili svoje „postieľky“. Večer
pred spaním si ešte zahrali hry, rozprávali
si zážitky a potom nasledovali rozprávky
na dobrú noc. Keď sa do tried vkradla tma,
príjemne unavené deti sa v sprievode svojich pani vychovávateliek uložili na nočný
spánok. Veľká pochvala patrí prváčikom
Bádateľom, pretože niektorí z nich spali
bez svojich rodičov prvýkrát a zvládli to
na výbornú.

elý mesiac sa niesol v duchu pomoci ľuďom, ktorí majú v živote menej
šťastia než my. V rámci každoročného projektu U nás sa dobro násobí sme
5. apríla zorganizovali výmennú burzu
a zbierku oblečenia. Našu pomoc ľuďom sme spojili i s ekologickou témou.
Vyzbierané džínsy a flanelové košele
neskončia v odpade, ale venovali sme
ich šikovným ľuďom, ktorí im dajú
nový život a ušijú z nich patchworkové
prikrývky.

V

pomoci ľuďom sme pokračovali a už
tradične sme sa zapojili do verejnej
zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov.
Dievčatá z 2. A sa vybrali do ulíc, aby oslovili okoloidúcich. Podarilo sa im vyzbierať
krásnu sumu 1010 €. Všetkým, ktorí prispeli, úprimne ďakujeme.

Š

tudenti z 3. A sa zúčastnili na regionálnom kole súťaže Mladý Európan

a získali tam krásne 2. miesto. Na krajskom
kole súťaže Jazykový kvet boli úspešné naše
dievčatá. Karolína Alexandra Fiala obsadila 1. miesto a Stanislave Joanne Dudaško
a Vanese Márii Balogovej sa podarilo obsadiť 2. miesto.

Č

lenovia redakčnej rady nášho školského časopisu Life in the Academy sa
zúčastnili na najprestížnejšej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov na
Slovensku Štúrovo pero. Zo súťaže si okrem
cenných rád odniesli Cenu TV Markíza
3. stupňa, ktorú získali v konkurencii 70 časopisov.

P

očas apríla sme žili aj kultúrou. Žiaci
päťročného štúdia navštívili Košice, kde
si užili divadelné predstavenie Romeo and
Juliet v pôvodnom znení v shakespearovskej
angličtine. V hre literárneho klasika sa predstavila skupina britských hercov, ktorí podali naozaj bravúrny výkon. Po prázdninách
prišiel rad aj na mladších žiakov, tí navštívili
divadelné predstavenie v angličtine The Onlines v Poprade.

A

príl sa u nás niesol v znamení samých
dobrých správ, veríme, že ani v máji to
nebude inak. Krásne dni v znamení jari vám
prajú Lifkári.

1.A (gymnázium)

V

tomto mesiaci sme sa venovali dvom
nosným témam. Prvou bola téma vzťahov v triede a dodržiavania istých pravidiel
asertívnej, no dôstojnej komunikácie. Vyjasnili sme postoje aj odlišné názory na pria-

teľstvo. Druhou témou boli dosiahnuté študijné výsledky, s ktorými nie sme spokojní.
Dohodli sme sa na istých krokoch, ktoré by
mali viesť k ich zlepšeniu. Držte nám palce,
aby sme dosiahli cieľ, ktorý sme si stanovili.

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.

19 / 23

aprílové

Dobré noviny
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Už od prvého aprílového dňa sa deti z materskej školy snažili privolať jar. Vraj už
toho snehu bolo dosť, aj vtáčiky sa už vracajú, len to slnko a teplo stále nikde. Rozhodli sa preto vrátiť k tradíciám a prichystali rozlúčku s Morenou.

N

a pár dní sa veru trochu oteplilo
a tak sme neváhali a využili tieto dni
na krátke výlety, pri ktorých sme pozorovali
prebúdzajúcu prírodu, jarné kvety, hmyz aj
zvieratká na farme.

P

ostarali sme sa aj o okolie materskej
školy. Zorganizovali sme v triedach
jarnú brigádu a vyčistili sme školský dvor
od starého lístia, aby na ňom mohla opäť vyrásť nielen zelená tráva, ale aj jahody, ktoré
sme vysadili už minulý rok.

O

apríli sa hovorí, že je bláznivý. Svoj
prívlastok si udržal aj tento rok, keď
nás po pár dňoch tepla ešte na chvíľu prekvapil snehom. Našťastie sa deti nedali
oklamať a dobre vedeli, že za dverami je
Veľká noc. Pár dní pred týmto sviatkom
sme sa s rodičmi stretli na jarných oslavách
učenia, kde deti odprezentovali, čo všetko sa o jari naučili a rodičia si mohli spolu
s nimi vyskúšať prichystané aktivity. Pre
niektorých to bolo prvé takéto stretnutie, pre

Z

väčšinu predškolákov však už posledné.
V apríli ich totiž čakala dôležitá udalosť
- zápis do základnej školy. Ostávajú im
posledné dni v škôlke, tak veríme, že si
ich poriadne užijú.

ačiatok apríla v gymnáziu bol veľmi
dôležitý hlavne pre žiakov kvarty,
ktorí v tomto školskom roku absolvovali testovanie T9. Zvládli to všetko ľavou
zadnou, a keďže už máme aj výsledky,
môžeme ich pochváliť, boli veľmi úspešní.

R

áno 1. apríla si určite vždy poviete: „Nesmiem sa dnes nechať nachytať!“ Prídete do školy a ... všetko je
naopak. Deti vás zdravia dobrý večer,
v triedach je dopoludnia školský klub,
vyučuje sa popoludní. Za katedrou žiaci
a v laviciach učiteľky. Veru smiešny deň
to bol, taký prvoaprílový Deň naopak.

C

V

eľmi zaujímavú exkurziu v Prešove
absolvovali naši tretiaci a štvrtáci.
Najskôr navštívili Planetárium a hvezdáreň, kde sa dozvedeli všetko o vesmíre,
slnečnej sústave a jej planétach, hviezdach
a súhvezdiach. A keďže stále platí, že „soľ
je nad zlato,“ tak ďalšia zastávka bola v múzeu v Solivare.

V

edeli by ste pútavo prerozprávať príbeh, povesť alebo rozprávku a vymyslieť jej zároveň záver? Na školskom kole
literárnej súťaže Štúrov Zvolen sa naši štvrtáci a piataci s touto neľahkou úlohou naozaj popasovali a zvládli to vynikajúco.

N

a konci apríla sa Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonauti a Prieskumníci zúčastnili na kurze prvej pomoci, za ktorý patrí
veľká vďaka šikovným študentom Strednej
zdravotníckej školy v Poprade a ich učiteľkám. Žiaci sa rozdelili do skupín a postupne sa dozvedeli ako poskytnúť prvú pomoc
v rôznych situáciách. Vyskúšali si, ako uložiť človeka do stabilizovanej polohy, zistiť
rozsah zranení či poskytnúť umelé dýchanie.

N

a noc v škole sa všetci tešili už veľmi
dlho. Po návrate z popoludňajšieho fil-

mového predstavenia a vychádzky v meste
si deti pripravili svoje „postieľky“. Večer
pred spaním si ešte zahrali hry, rozprávali
si zážitky a potom nasledovali rozprávky
na dobrú noc. Keď sa do tried vkradla tma,
príjemne unavené deti sa v sprievode svojich pani vychovávateliek uložili na nočný
spánok. Veľká pochvala patrí prváčikom
Bádateľom, pretože niektorí z nich spali
bez svojich rodičov prvýkrát a zvládli to
na výbornú.

elý mesiac sa niesol v duchu pomoci ľuďom, ktorí majú v živote menej
šťastia než my. V rámci každoročného projektu U nás sa dobro násobí sme
5. apríla zorganizovali výmennú burzu
a zbierku oblečenia. Našu pomoc ľuďom sme spojili i s ekologickou témou.
Vyzbierané džínsy a flanelové košele
neskončia v odpade, ale venovali sme
ich šikovným ľuďom, ktorí im dajú
nový život a ušijú z nich patchworkové
prikrývky.

V

pomoci ľuďom sme pokračovali a už
tradične sme sa zapojili do verejnej
zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov.
Dievčatá z 2. A sa vybrali do ulíc, aby oslovili okoloidúcich. Podarilo sa im vyzbierať
krásnu sumu 1010 €. Všetkým, ktorí prispeli, úprimne ďakujeme.

Š

tudenti z 3. A sa zúčastnili na regionálnom kole súťaže Mladý Európan

a získali tam krásne 2. miesto. Na krajskom
kole súťaže Jazykový kvet boli úspešné naše
dievčatá. Karolína Alexandra Fiala obsadila 1. miesto a Stanislave Joanne Dudaško
a Vanese Márii Balogovej sa podarilo obsadiť 2. miesto.

Č

lenovia redakčnej rady nášho školského časopisu Life in the Academy sa
zúčastnili na najprestížnejšej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov na
Slovensku Štúrovo pero. Zo súťaže si okrem
cenných rád odniesli Cenu TV Markíza
3. stupňa, ktorú získali v konkurencii 70 časopisov.

P

očas apríla sme žili aj kultúrou. Žiaci
päťročného štúdia navštívili Košice, kde
si užili divadelné predstavenie Romeo and
Juliet v pôvodnom znení v shakespearovskej
angličtine. V hre literárneho klasika sa predstavila skupina britských hercov, ktorí podali naozaj bravúrny výkon. Po prázdninách
prišiel rad aj na mladších žiakov, tí navštívili
divadelné predstavenie v angličtine The Onlines v Poprade.

A

príl sa u nás niesol v znamení samých
dobrých správ, veríme, že ani v máji to
nebude inak. Krásne dni v znamení jari vám
prajú Lifkári.

2.A (gymnázium)

D

ruháci sa znovu rozhodli pre pokus na
hodine chémie. Tentokrát šlo o zmes
sódy bikarbóny s cukrom a pieskom. Polialo
sa to alkoholom a následne zapálilo, čo spô-

sobilo reakciu, pri ktorej vznikol takzvaný
black fire snake, ktorý rástol takmer z ničoho.

Fotogalérie k jednotlivým udalostiam si môžete pozrieť na našej novej internetovej stránke alebo na stránkach Facebooku materskej školy, základnej školy a gymnázia. Nezabudnite navštíviť aj náš Instagram a Twitter.
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Už od prvého aprílového dňa sa deti z materskej školy snažili privolať jar. Vraj už
toho snehu bolo dosť, aj vtáčiky sa už vracajú, len to slnko a teplo stále nikde. Rozhodli sa preto vrátiť k tradíciám a prichystali rozlúčku s Morenou.

N

a pár dní sa veru trochu oteplilo
a tak sme neváhali a využili tieto dni
na krátke výlety, pri ktorých sme pozorovali
prebúdzajúcu prírodu, jarné kvety, hmyz aj
zvieratká na farme.

P

ostarali sme sa aj o okolie materskej
školy. Zorganizovali sme v triedach
jarnú brigádu a vyčistili sme školský dvor
od starého lístia, aby na ňom mohla opäť vyrásť nielen zelená tráva, ale aj jahody, ktoré
sme vysadili už minulý rok.

O

apríli sa hovorí, že je bláznivý. Svoj
prívlastok si udržal aj tento rok, keď
nás po pár dňoch tepla ešte na chvíľu prekvapil snehom. Našťastie sa deti nedali
oklamať a dobre vedeli, že za dverami je
Veľká noc. Pár dní pred týmto sviatkom
sme sa s rodičmi stretli na jarných oslavách
učenia, kde deti odprezentovali, čo všetko sa o jari naučili a rodičia si mohli spolu
s nimi vyskúšať prichystané aktivity. Pre
niektorých to bolo prvé takéto stretnutie, pre

Z

väčšinu predškolákov však už posledné.
V apríli ich totiž čakala dôležitá udalosť
- zápis do základnej školy. Ostávajú im
posledné dni v škôlke, tak veríme, že si
ich poriadne užijú.

ačiatok apríla v gymnáziu bol veľmi
dôležitý hlavne pre žiakov kvarty,
ktorí v tomto školskom roku absolvovali testovanie T9. Zvládli to všetko ľavou
zadnou, a keďže už máme aj výsledky,
môžeme ich pochváliť, boli veľmi úspešní.

R

áno 1. apríla si určite vždy poviete: „Nesmiem sa dnes nechať nachytať!“ Prídete do školy a ... všetko je
naopak. Deti vás zdravia dobrý večer,
v triedach je dopoludnia školský klub,
vyučuje sa popoludní. Za katedrou žiaci
a v laviciach učiteľky. Veru smiešny deň
to bol, taký prvoaprílový Deň naopak.

C

V

eľmi zaujímavú exkurziu v Prešove
absolvovali naši tretiaci a štvrtáci.
Najskôr navštívili Planetárium a hvezdáreň, kde sa dozvedeli všetko o vesmíre,
slnečnej sústave a jej planétach, hviezdach
a súhvezdiach. A keďže stále platí, že „soľ
je nad zlato,“ tak ďalšia zastávka bola v múzeu v Solivare.

V

edeli by ste pútavo prerozprávať príbeh, povesť alebo rozprávku a vymyslieť jej zároveň záver? Na školskom kole
literárnej súťaže Štúrov Zvolen sa naši štvrtáci a piataci s touto neľahkou úlohou naozaj popasovali a zvládli to vynikajúco.

N

a konci apríla sa Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonauti a Prieskumníci zúčastnili na kurze prvej pomoci, za ktorý patrí
veľká vďaka šikovným študentom Strednej
zdravotníckej školy v Poprade a ich učiteľkám. Žiaci sa rozdelili do skupín a postupne sa dozvedeli ako poskytnúť prvú pomoc
v rôznych situáciách. Vyskúšali si, ako uložiť človeka do stabilizovanej polohy, zistiť
rozsah zranení či poskytnúť umelé dýchanie.

N

a noc v škole sa všetci tešili už veľmi
dlho. Po návrate z popoludňajšieho fil-

mového predstavenia a vychádzky v meste
si deti pripravili svoje „postieľky“. Večer
pred spaním si ešte zahrali hry, rozprávali
si zážitky a potom nasledovali rozprávky
na dobrú noc. Keď sa do tried vkradla tma,
príjemne unavené deti sa v sprievode svojich pani vychovávateliek uložili na nočný
spánok. Veľká pochvala patrí prváčikom
Bádateľom, pretože niektorí z nich spali
bez svojich rodičov prvýkrát a zvládli to
na výbornú.

elý mesiac sa niesol v duchu pomoci ľuďom, ktorí majú v živote menej
šťastia než my. V rámci každoročného projektu U nás sa dobro násobí sme
5. apríla zorganizovali výmennú burzu
a zbierku oblečenia. Našu pomoc ľuďom sme spojili i s ekologickou témou.
Vyzbierané džínsy a flanelové košele
neskončia v odpade, ale venovali sme
ich šikovným ľuďom, ktorí im dajú
nový život a ušijú z nich patchworkové
prikrývky.

V

pomoci ľuďom sme pokračovali a už
tradične sme sa zapojili do verejnej
zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov.
Dievčatá z 2. A sa vybrali do ulíc, aby oslovili okoloidúcich. Podarilo sa im vyzbierať
krásnu sumu 1010 €. Všetkým, ktorí prispeli, úprimne ďakujeme.

Š

tudenti z 3. A sa zúčastnili na regionálnom kole súťaže Mladý Európan

a získali tam krásne 2. miesto. Na krajskom
kole súťaže Jazykový kvet boli úspešné naše
dievčatá. Karolína Alexandra Fiala obsadila 1. miesto a Stanislave Joanne Dudaško
a Vanese Márii Balogovej sa podarilo obsadiť 2. miesto.

Č

lenovia redakčnej rady nášho školského časopisu Life in the Academy sa
zúčastnili na najprestížnejšej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov na
Slovensku Štúrovo pero. Zo súťaže si okrem
cenných rád odniesli Cenu TV Markíza
3. stupňa, ktorú získali v konkurencii 70 časopisov.

P

očas apríla sme žili aj kultúrou. Žiaci
päťročného štúdia navštívili Košice, kde
si užili divadelné predstavenie Romeo and
Juliet v pôvodnom znení v shakespearovskej
angličtine. V hre literárneho klasika sa predstavila skupina britských hercov, ktorí podali naozaj bravúrny výkon. Po prázdninách
prišiel rad aj na mladších žiakov, tí navštívili
divadelné predstavenie v angličtine The Onlines v Poprade.

A

príl sa u nás niesol v znamení samých
dobrých správ, veríme, že ani v máji to
nebude inak. Krásne dni v znamení jari vám
prajú Lifkári.

3.A (gymnázium)

C

hutí Vám ružičkový kel? Ako vyzeralo umenie od 2.polovice 19.storočia do
prvej svetovej vojny? Ako vyjadríme rôzne
druhy podmienok a prianí v anglickom jazyku? Tieto a ešte mnoho iných otázok sme si
položili v apríli na hodinách biológie, dejepisu a anglického jazyka. Na hodinách biológie
sme ochutnávali ružičkový kel a štatisticky
nám vyšlo, že je to 1:1. Skúmali sme, či naša
chuť na kel resp. odpor k nemu sú geneticky
podmienené. Takto jednoducho, no zároveň
zábavne nás pani učiteľka vtiahla do tajom-

stiev genetiky a Mendelových zákonov. Na
hodinách dejepisu sme skúmali umenie impresionizmu, postimpresionizmu a secesie.
Výsledky nášho skúmania sme spracovali
vo forme veľkoplošných projektov, ktoré
sme následne odprezentovali. Na hodinách
angličtiny sme „do nitky“ rozobrali všetky
typy podmienkových a želacích viet. V neposlednom rade sme sa všetci tešili z úspechu Stanky Dudaško v krajskom kole súťaže
Jazykový kvet, kde sa Stanka umiestnila na
krásnom 2.mieste. Blahoželáme!

Fotogalérie k jednotlivým udalostiam si môžete pozrieť na našej novej internetovej stránke alebo na stránkach Facebooku materskej školy, základnej školy a gymnázia. Nezabudnite navštíviť aj náš Instagram a Twitter.
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Už od prvého aprílového dňa sa deti z materskej školy snažili privolať jar. Vraj už
toho snehu bolo dosť, aj vtáčiky sa už vracajú, len to slnko a teplo stále nikde. Rozhodli sa preto vrátiť k tradíciám a prichystali rozlúčku s Morenou.

N

a pár dní sa veru trochu oteplilo
a tak sme neváhali a využili tieto dni
na krátke výlety, pri ktorých sme pozorovali
prebúdzajúcu prírodu, jarné kvety, hmyz aj
zvieratká na farme.

P

ostarali sme sa aj o okolie materskej
školy. Zorganizovali sme v triedach
jarnú brigádu a vyčistili sme školský dvor
od starého lístia, aby na ňom mohla opäť vyrásť nielen zelená tráva, ale aj jahody, ktoré
sme vysadili už minulý rok.

O

apríli sa hovorí, že je bláznivý. Svoj
prívlastok si udržal aj tento rok, keď
nás po pár dňoch tepla ešte na chvíľu prekvapil snehom. Našťastie sa deti nedali
oklamať a dobre vedeli, že za dverami je
Veľká noc. Pár dní pred týmto sviatkom
sme sa s rodičmi stretli na jarných oslavách
učenia, kde deti odprezentovali, čo všetko sa o jari naučili a rodičia si mohli spolu
s nimi vyskúšať prichystané aktivity. Pre
niektorých to bolo prvé takéto stretnutie, pre

Z

väčšinu predškolákov však už posledné.
V apríli ich totiž čakala dôležitá udalosť
- zápis do základnej školy. Ostávajú im
posledné dni v škôlke, tak veríme, že si
ich poriadne užijú.

ačiatok apríla v gymnáziu bol veľmi
dôležitý hlavne pre žiakov kvarty,
ktorí v tomto školskom roku absolvovali testovanie T9. Zvládli to všetko ľavou
zadnou, a keďže už máme aj výsledky,
môžeme ich pochváliť, boli veľmi úspešní.

R

áno 1. apríla si určite vždy poviete: „Nesmiem sa dnes nechať nachytať!“ Prídete do školy a ... všetko je
naopak. Deti vás zdravia dobrý večer,
v triedach je dopoludnia školský klub,
vyučuje sa popoludní. Za katedrou žiaci
a v laviciach učiteľky. Veru smiešny deň
to bol, taký prvoaprílový Deň naopak.

C

V

eľmi zaujímavú exkurziu v Prešove
absolvovali naši tretiaci a štvrtáci.
Najskôr navštívili Planetárium a hvezdáreň, kde sa dozvedeli všetko o vesmíre,
slnečnej sústave a jej planétach, hviezdach
a súhvezdiach. A keďže stále platí, že „soľ
je nad zlato,“ tak ďalšia zastávka bola v múzeu v Solivare.

V

edeli by ste pútavo prerozprávať príbeh, povesť alebo rozprávku a vymyslieť jej zároveň záver? Na školskom kole
literárnej súťaže Štúrov Zvolen sa naši štvrtáci a piataci s touto neľahkou úlohou naozaj popasovali a zvládli to vynikajúco.

N

a konci apríla sa Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonauti a Prieskumníci zúčastnili na kurze prvej pomoci, za ktorý patrí
veľká vďaka šikovným študentom Strednej
zdravotníckej školy v Poprade a ich učiteľkám. Žiaci sa rozdelili do skupín a postupne sa dozvedeli ako poskytnúť prvú pomoc
v rôznych situáciách. Vyskúšali si, ako uložiť človeka do stabilizovanej polohy, zistiť
rozsah zranení či poskytnúť umelé dýchanie.

N

a noc v škole sa všetci tešili už veľmi
dlho. Po návrate z popoludňajšieho fil-

mového predstavenia a vychádzky v meste
si deti pripravili svoje „postieľky“. Večer
pred spaním si ešte zahrali hry, rozprávali
si zážitky a potom nasledovali rozprávky
na dobrú noc. Keď sa do tried vkradla tma,
príjemne unavené deti sa v sprievode svojich pani vychovávateliek uložili na nočný
spánok. Veľká pochvala patrí prváčikom
Bádateľom, pretože niektorí z nich spali
bez svojich rodičov prvýkrát a zvládli to
na výbornú.

elý mesiac sa niesol v duchu pomoci ľuďom, ktorí majú v živote menej
šťastia než my. V rámci každoročného projektu U nás sa dobro násobí sme
5. apríla zorganizovali výmennú burzu
a zbierku oblečenia. Našu pomoc ľuďom sme spojili i s ekologickou témou.
Vyzbierané džínsy a flanelové košele
neskončia v odpade, ale venovali sme
ich šikovným ľuďom, ktorí im dajú
nový život a ušijú z nich patchworkové
prikrývky.

V

pomoci ľuďom sme pokračovali a už
tradične sme sa zapojili do verejnej
zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov.
Dievčatá z 2. A sa vybrali do ulíc, aby oslovili okoloidúcich. Podarilo sa im vyzbierať
krásnu sumu 1010 €. Všetkým, ktorí prispeli, úprimne ďakujeme.

Š

tudenti z 3. A sa zúčastnili na regionálnom kole súťaže Mladý Európan

a získali tam krásne 2. miesto. Na krajskom
kole súťaže Jazykový kvet boli úspešné naše
dievčatá. Karolína Alexandra Fiala obsadila 1. miesto a Stanislave Joanne Dudaško
a Vanese Márii Balogovej sa podarilo obsadiť 2. miesto.

Č

lenovia redakčnej rady nášho školského časopisu Life in the Academy sa
zúčastnili na najprestížnejšej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov na
Slovensku Štúrovo pero. Zo súťaže si okrem
cenných rád odniesli Cenu TV Markíza
3. stupňa, ktorú získali v konkurencii 70 časopisov.

P

očas apríla sme žili aj kultúrou. Žiaci
päťročného štúdia navštívili Košice, kde
si užili divadelné predstavenie Romeo and
Juliet v pôvodnom znení v shakespearovskej
angličtine. V hre literárneho klasika sa predstavila skupina britských hercov, ktorí podali naozaj bravúrny výkon. Po prázdninách
prišiel rad aj na mladších žiakov, tí navštívili
divadelné predstavenie v angličtine The Onlines v Poprade.

A

príl sa u nás niesol v znamení samých
dobrých správ, veríme, že ani v máji to
nebude inak. Krásne dni v znamení jari vám
prajú Lifkári.

4.A (gymnázium)

T

ento mesiac sme navštívili anglické divadlo Romeo a Julia v pôvodnom podaní
v Košiciach. Nestrácame zápal pre dobrovoľnícke akcie, ktorým sa venujeme už od
septembra. Na seminároch zo slovenského
jazyka intenzívne študujeme a na seminá-

roch z občianskej náuky sme vytvorili viacero projektov ohľadom práva a okrem toho
sa z nás stávaju aj filozofovia. Navštívili nás
aj zástupcovia z Paneurópskej vysokej školy,
ktorí nám odprezentovali výhody štúdia na
ich vysokej škole.

Fotogalérie k jednotlivým udalostiam si môžete pozrieť na našej novej internetovej stránke alebo na stránkach Facebooku materskej školy, základnej školy a gymnázia. Nezabudnite navštíviť aj náš Instagram a Twitter.
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Už od prvého aprílového dňa sa deti z materskej školy snažili privolať jar. Vraj už
toho snehu bolo dosť, aj vtáčiky sa už vracajú, len to slnko a teplo stále nikde. Rozhodli sa preto vrátiť k tradíciám a prichystali rozlúčku s Morenou.

N

a pár dní sa veru trochu oteplilo
a tak sme neváhali a využili tieto dni
na krátke výlety, pri ktorých sme pozorovali
prebúdzajúcu prírodu, jarné kvety, hmyz aj
zvieratká na farme.

P

ostarali sme sa aj o okolie materskej
školy. Zorganizovali sme v triedach
jarnú brigádu a vyčistili sme školský dvor
od starého lístia, aby na ňom mohla opäť vyrásť nielen zelená tráva, ale aj jahody, ktoré
sme vysadili už minulý rok.

O

apríli sa hovorí, že je bláznivý. Svoj
prívlastok si udržal aj tento rok, keď
nás po pár dňoch tepla ešte na chvíľu prekvapil snehom. Našťastie sa deti nedali
oklamať a dobre vedeli, že za dverami je
Veľká noc. Pár dní pred týmto sviatkom
sme sa s rodičmi stretli na jarných oslavách
učenia, kde deti odprezentovali, čo všetko sa o jari naučili a rodičia si mohli spolu
s nimi vyskúšať prichystané aktivity. Pre
niektorých to bolo prvé takéto stretnutie, pre

Z

väčšinu predškolákov však už posledné.
V apríli ich totiž čakala dôležitá udalosť
- zápis do základnej školy. Ostávajú im
posledné dni v škôlke, tak veríme, že si
ich poriadne užijú.

ačiatok apríla v gymnáziu bol veľmi
dôležitý hlavne pre žiakov kvarty,
ktorí v tomto školskom roku absolvovali testovanie T9. Zvládli to všetko ľavou
zadnou, a keďže už máme aj výsledky,
môžeme ich pochváliť, boli veľmi úspešní.

R

áno 1. apríla si určite vždy poviete: „Nesmiem sa dnes nechať nachytať!“ Prídete do školy a ... všetko je
naopak. Deti vás zdravia dobrý večer,
v triedach je dopoludnia školský klub,
vyučuje sa popoludní. Za katedrou žiaci
a v laviciach učiteľky. Veru smiešny deň
to bol, taký prvoaprílový Deň naopak.

C

V

eľmi zaujímavú exkurziu v Prešove
absolvovali naši tretiaci a štvrtáci.
Najskôr navštívili Planetárium a hvezdáreň, kde sa dozvedeli všetko o vesmíre,
slnečnej sústave a jej planétach, hviezdach
a súhvezdiach. A keďže stále platí, že „soľ
je nad zlato,“ tak ďalšia zastávka bola v múzeu v Solivare.

V

edeli by ste pútavo prerozprávať príbeh, povesť alebo rozprávku a vymyslieť jej zároveň záver? Na školskom kole
literárnej súťaže Štúrov Zvolen sa naši štvrtáci a piataci s touto neľahkou úlohou naozaj popasovali a zvládli to vynikajúco.

N

a konci apríla sa Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonauti a Prieskumníci zúčastnili na kurze prvej pomoci, za ktorý patrí
veľká vďaka šikovným študentom Strednej
zdravotníckej školy v Poprade a ich učiteľkám. Žiaci sa rozdelili do skupín a postupne sa dozvedeli ako poskytnúť prvú pomoc
v rôznych situáciách. Vyskúšali si, ako uložiť človeka do stabilizovanej polohy, zistiť
rozsah zranení či poskytnúť umelé dýchanie.

N

a noc v škole sa všetci tešili už veľmi
dlho. Po návrate z popoludňajšieho fil-

mového predstavenia a vychádzky v meste
si deti pripravili svoje „postieľky“. Večer
pred spaním si ešte zahrali hry, rozprávali
si zážitky a potom nasledovali rozprávky
na dobrú noc. Keď sa do tried vkradla tma,
príjemne unavené deti sa v sprievode svojich pani vychovávateliek uložili na nočný
spánok. Veľká pochvala patrí prváčikom
Bádateľom, pretože niektorí z nich spali
bez svojich rodičov prvýkrát a zvládli to
na výbornú.

elý mesiac sa niesol v duchu pomoci ľuďom, ktorí majú v živote menej
šťastia než my. V rámci každoročného projektu U nás sa dobro násobí sme
5. apríla zorganizovali výmennú burzu
a zbierku oblečenia. Našu pomoc ľuďom sme spojili i s ekologickou témou.
Vyzbierané džínsy a flanelové košele
neskončia v odpade, ale venovali sme
ich šikovným ľuďom, ktorí im dajú
nový život a ušijú z nich patchworkové
prikrývky.

V

pomoci ľuďom sme pokračovali a už
tradične sme sa zapojili do verejnej
zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov.
Dievčatá z 2. A sa vybrali do ulíc, aby oslovili okoloidúcich. Podarilo sa im vyzbierať
krásnu sumu 1010 €. Všetkým, ktorí prispeli, úprimne ďakujeme.

Š

tudenti z 3. A sa zúčastnili na regionálnom kole súťaže Mladý Európan

a získali tam krásne 2. miesto. Na krajskom
kole súťaže Jazykový kvet boli úspešné naše
dievčatá. Karolína Alexandra Fiala obsadila 1. miesto a Stanislave Joanne Dudaško
a Vanese Márii Balogovej sa podarilo obsadiť 2. miesto.

Č

lenovia redakčnej rady nášho školského časopisu Life in the Academy sa
zúčastnili na najprestížnejšej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov na
Slovensku Štúrovo pero. Zo súťaže si okrem
cenných rád odniesli Cenu TV Markíza
3. stupňa, ktorú získali v konkurencii 70 časopisov.

P

očas apríla sme žili aj kultúrou. Žiaci
päťročného štúdia navštívili Košice, kde
si užili divadelné predstavenie Romeo and
Juliet v pôvodnom znení v shakespearovskej
angličtine. V hre literárneho klasika sa predstavila skupina britských hercov, ktorí podali naozaj bravúrny výkon. Po prázdninách
prišiel rad aj na mladších žiakov, tí navštívili
divadelné predstavenie v angličtine The Onlines v Poprade.

A

príl sa u nás niesol v znamení samých
dobrých správ, veríme, že ani v máji to
nebude inak. Krásne dni v znamení jari vám
prajú Lifkári.

5.A (gymnázium)

J

e tu koniec apríla a pred nami posledné
tri týždne v škole. Je to zvláštny pocit
plný protikladov. Na jednej strane obrovská
radosť, že pôjdeme ďalej objavovať svet
a na druhej sa črtá akási nostalgia, možno
až smútok. Takéto myšlienky sa z času na
čas objavia, popri všetkých povinnostiach,
ktoré v týchto dňoch máme. Absolvovali

sme písomnú časť štátnej jazykovej skúšky,
ústna forma nás čaká súbežne s maturitnou skúškou. Všetko, ale naozaj všetko sa
v týchto dňoch začína točiť práve okolo nej.
Tešíme sa, sme zmätení, niekedy frustrovaní
aj nahnevaní – jednoducho nám držte prsty,
aby sme dorazili do cieľa úspešne.

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