
Májové Dobré noviny vám opäť prináša-
jú množstvo zaujímavostí zo života v Life 
Academy.

Najväčšou udalosťou mesiaca máj pre 
deti v materskej škole bola športová 

olympiáda mesta Poprad. Už od začiatku 
školského roka sa na ňu všetci pripravova-
li, trénovali, skákali, behali, ale aj tipovali, 
ktorým z nich sa tento rok podarí dostať  
do užšieho výberu a reprezentovať našu 
škôlku. Vybrali sme dobre - naši štyria ši-
kovní škôlkari Matúško, Cynthia, Lola  
a Boris vybojovali 3.miesto. Sme na nich 
pyšní.

O tom, že predškoláci majú šport radi, 
netreba pochybovať. Tentokrát si  

pod vedením skúsených lektorov zdokona-
ľujú svoje plavecké zručnosti v bazénoch 
Aqua City Poprad.

Máj sa niesol v znamení športu, ale aj 
zdravej výživy. Šidielka dobre vedia, 

že nie je nič lepšie ako začať deň so zdra-
vými raňajkami. Nachystali preto ochutnáv-
ku mlieka a mliečnych výrobkov, aby sme 
takto oslávili Medzinárodný deň mlieka.

Týždeň detskej radosti – to bol názov 
posledného májového týždňa. Lebo 

oslavovať MDD jeden deň nestačí. Det-
ské ihrisko, bublifuky, výlet vláčikom, 
výroba zmrzliny, cukrová vata, preteky 
s autíčkami, mini módna prehliadka, 
diskotéka, kino a popcorn. No nechceli 
by ste byť aj vy na chvíľku dieťaťom  
v našej škôlke?

Lifekáči zo základnej školy sa  
po roku opäť zúčastnili na vyhodno-

tení súťaže školských časopisov základ-
ných škôl Prešovského kraja Perohryz. 
Po vyhodnotení nasledovali aj obľúbe-
né workshopy a priama spätná väzba 
od hodnotiacich. No a ako dopadol náš 
školský časopis Life Vtáčik? Porotcami 
bol veľmi kladne a pozitívne ohodnote-
ný. Je to vďaka šikovnosti a nápaditosti 
našich skvelých žiakov, ktorým pomáhajú 
ich pani učiteľky.

Pátrači, žiaci druhého ročníka, sa zau-
jímajú o zamestnania aj na hodinách 

prvouky. Najlepšia cesta, ako sa o nich do-
zvedieť čo najviac je prostredníctvom zá-
žitkového učenia, preto sa vybrali priamo 
k tým najpovolanejším a vybrali si jedno 
z najťažších povolaní. Hasičov. Pátrači sa 
dozvedeli mnoho nových a zaujímavých 
informácií a zistili, že táto práca nie je nao-
zaj jednoduchá a vyžaduje si veľa síl, ktoré 

hasiči získavajú hlavne poctivým cvičením 
a tréningom.

Videli ste už zblízka jeden z divov sveta? 
Námorníci áno. A ani nemuseli ďaleko 

chodiť. Vojaci čínskej terakotovej armády  
v celej svojej majestátnosti sa stali cieľom 
ich návštevy v Tatranskej galérii. Najprv ab-
solvovali zaujímavé tvorivé dielne a potom 
si výstavu vychutnali do sýtosti. Choďte sa 
na ňu určite pozrieť aj vy.

Asi najočakávanejšou udalosťou v máji 
bola prezentácia ročníkových prác. 

Žiaci si vybrali svoju tému  a celý rok  
na nej usilovne pracovali. Zbierali  pre-
zentačný materiál, vyrábali modely, lepili, 
pátrali a získavali informácie, aby o svojej 
téme vedeli čo najviac. Počas vedeckých 
konferencií v každej triede prezentovali 
svoje ročníkové práce formou plagátu alebo 
powerpointovej prezentácie. Aj takto sa naši 
žiaci učia vystupovať pred publikom, zvlá-
dať trému, rozvíjajú svoj sebaprezentačný 

potenciál. Všetky tieto zručnosti sa im  
v živote určite veľmi zídu.

V gymnáziu sa máj niesol v duchu 
maturitných skúšok, počas ktorých 

bolo najdôležitejšie podať najlepší osob-
ný výkon pred maturitnými komisiami. 
Všetci naši študenti boli úspešní a počas 
svojich odpovedí zúročili všetko, čo sa 
počas štúdia naučili. Všetkým novým 
absolventom blahoželáme a držíme 
prsty pri štarte do novej etapy života. 
Ostatní študenti si tiež nevedia obdobie 
maturít vynachváliť, pretože na nich 
čakajú zaujímavé exkurzie a aktivity. 
Žiaci osemročného odboru navštívi-
li Slovenské múzeum ochrany prírody  
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 

Absolvovali tu vzdelávací program, ktorý 
im objasnil molekulové základy dedičnosti, 
ako aj vplyv životného prostredia na dedič-
ný materiál. Tí starší z päťročného odboru 
sa vybrali do košického Steel parku vedy  
a zábavy, kde mali možnosť skúmať a ove-
rovať si rôzne zaujímavé technické pokusy.

Žiaci prímy, kvarty, III. A a IV.A navštívi-
li kino Tatran, kde si pozreli videopro-

jekciu na tému Kuba – dve tváre slobody. 
Preniesli sa tak do zákutí Karibiku a mohli 
tak spoznať danú kultúru, tradície i prírodu.

Naši študenti si uvedomujú, že v deji-
nách ľudstva sú momenty a miesta,  

na ktoré sa nesmie nikdy zabudnúť. Jedným 
z takých miest je aj Oswienčim. Návšteva 
koncentračného tábora bola  neopakovateľ-
ne silným zážitkom najmä pre autentickosť 
celého areálu – možnosť vidieť originál-
ne bloky, strážne veže či plynové komory. 
Chodiť po miestach, ktoré pripomínajú tem-
né stránky histórie, je mementom a varova-
ním zároveň.

Ako už je u nás v škole zvykom, nikdy 
nezabúdame pomáhať. Teraz by sme 

potrebovali pomoc od vás. Stále zbierame 
staré zubné kefy. Ak už vaše kefky doslúžili, 
nemusia skončiť na skládke odpadu. Prines-
te ich k nám a my ich odovzdáme spoloč-
nosti Curaprox. Výmenou za ne získame set 
košov na triedenie odpadu vyrobený zo zre-
cyklovaných zubných kefiek. Chýba nám 
ešte 70 kefiek. Pomôžete nám?

Milí rodičia, ste pre nás dôležitými part-
nermi, preto sa s vami radi stretáva-

me okrem školy aj pri iných príležitostiach. 
Dovoľte nám pozvať vás na Picnic Day, kde 
na vás čaká veľa zaujímavých prekvapení, 
ktoré pripravili vaše deti spolu so svojimi 
učiteľmi. Tešíme sa na stretnutie s vami  
vo štvrtok 6. 6. 2019 o 16:00 v Aqua City.

Dobré noviny
májové

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

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.

Ani nepriaznivé počasie Žabky neodradi-
lo od toho, aby v máji detailne spoznali 

mesto Poprad. Musíme sa pochváliť, že už 
vieme bezpečne prejsť aj cez veľké cesty  

a určite by ste neverili, koľko zvládnu pešo 
prejsť. Môžete smelo nechať odparkované 
autá v garáži.

Žabky (materská škola)
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V máji sme sa so Šidielkami vybrali  
na mnoho výletov a exkurzií, ktoré boli 

spojené s našimi týždennými témami. Spo-
znali a navštívili sme známe, ale aj menej 

známe zákutia mesta Poprad. Naše šikovné 
Šidielka sa s nami podelili s mnohými vedo-
mosťami, ktoré už o našom meste majú, ale 
zároveň sa naučili aj niečo nové.

Šidielka (materská škola)
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li kino Tatran, kde si pozreli videopro-

jekciu na tému Kuba – dve tváre slobody. 
Preniesli sa tak do zákutí Karibiku a mohli 
tak spoznať danú kultúru, tradície i prírodu.

Naši študenti si uvedomujú, že v deji-
nách ľudstva sú momenty a miesta,  

na ktoré sa nesmie nikdy zabudnúť. Jedným 
z takých miest je aj Oswienčim. Návšteva 
koncentračného tábora bola  neopakovateľ-
ne silným zážitkom najmä pre autentickosť 
celého areálu – možnosť vidieť originál-
ne bloky, strážne veže či plynové komory. 
Chodiť po miestach, ktoré pripomínajú tem-
né stránky histórie, je mementom a varova-
ním zároveň.

Ako už je u nás v škole zvykom, nikdy 
nezabúdame pomáhať. Teraz by sme 

potrebovali pomoc od vás. Stále zbierame 
staré zubné kefy. Ak už vaše kefky doslúžili, 
nemusia skončiť na skládke odpadu. Prines-
te ich k nám a my ich odovzdáme spoloč-
nosti Curaprox. Výmenou za ne získame set 
košov na triedenie odpadu vyrobený zo zre-
cyklovaných zubných kefiek. Chýba nám 
ešte 70 kefiek. Pomôžete nám?

Milí rodičia, ste pre nás dôležitými part-
nermi, preto sa s vami radi stretáva-

me okrem školy aj pri iných príležitostiach. 
Dovoľte nám pozvať vás na Picnic Day, kde 
na vás čaká veľa zaujímavých prekvapení, 
ktoré pripravili vaše deti spolu so svojimi 
učiteľmi. Tešíme sa na stretnutie s vami  
vo štvrtok 6. 6. 2019 o 16:00 v Aqua City.

Dobré noviny
májové

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

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.

Máj bol u Vševedkov prevažne zame-
raný na spoznávanie dopravy, do-

pravných prostriedkov, a tak sme si urobili 
vychádzku na vlakovú stanicu a trochu ju 
preskúmali. Každý týždeň sa u nás strieda-

li modely iných dopravných prostriedkov, 
ktoré si mohli Vševedkovia doniesť z domu  
a hrať sa s nimi. Naše cestovanie ale nekon-
čí, aj v júni máme v pláne vyraziť na výlety.

Vševedkovia (materská škola)
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Májové Dobré noviny vám opäť prináša-
jú množstvo zaujímavostí zo života v Life 
Academy.

Najväčšou udalosťou mesiaca máj pre 
deti v materskej škole bola športová 

olympiáda mesta Poprad. Už od začiatku 
školského roka sa na ňu všetci pripravova-
li, trénovali, skákali, behali, ale aj tipovali, 
ktorým z nich sa tento rok podarí dostať  
do užšieho výberu a reprezentovať našu 
škôlku. Vybrali sme dobre - naši štyria ši-
kovní škôlkari Matúško, Cynthia, Lola  
a Boris vybojovali 3.miesto. Sme na nich 
pyšní.

O tom, že predškoláci majú šport radi, 
netreba pochybovať. Tentokrát si  

pod vedením skúsených lektorov zdokona-
ľujú svoje plavecké zručnosti v bazénoch 
Aqua City Poprad.

Máj sa niesol v znamení športu, ale aj 
zdravej výživy. Šidielka dobre vedia, 

že nie je nič lepšie ako začať deň so zdra-
vými raňajkami. Nachystali preto ochutnáv-
ku mlieka a mliečnych výrobkov, aby sme 
takto oslávili Medzinárodný deň mlieka.

Týždeň detskej radosti – to bol názov 
posledného májového týždňa. Lebo 

oslavovať MDD jeden deň nestačí. Det-
ské ihrisko, bublifuky, výlet vláčikom, 
výroba zmrzliny, cukrová vata, preteky 
s autíčkami, mini módna prehliadka, 
diskotéka, kino a popcorn. No nechceli 
by ste byť aj vy na chvíľku dieťaťom  
v našej škôlke?

Lifekáči zo základnej školy sa  
po roku opäť zúčastnili na vyhodno-

tení súťaže školských časopisov základ-
ných škôl Prešovského kraja Perohryz. 
Po vyhodnotení nasledovali aj obľúbe-
né workshopy a priama spätná väzba 
od hodnotiacich. No a ako dopadol náš 
školský časopis Life Vtáčik? Porotcami 
bol veľmi kladne a pozitívne ohodnote-
ný. Je to vďaka šikovnosti a nápaditosti 
našich skvelých žiakov, ktorým pomáhajú 
ich pani učiteľky.

Pátrači, žiaci druhého ročníka, sa zau-
jímajú o zamestnania aj na hodinách 

prvouky. Najlepšia cesta, ako sa o nich do-
zvedieť čo najviac je prostredníctvom zá-
žitkového učenia, preto sa vybrali priamo 
k tým najpovolanejším a vybrali si jedno 
z najťažších povolaní. Hasičov. Pátrači sa 
dozvedeli mnoho nových a zaujímavých 
informácií a zistili, že táto práca nie je nao-
zaj jednoduchá a vyžaduje si veľa síl, ktoré 

hasiči získavajú hlavne poctivým cvičením 
a tréningom.

Videli ste už zblízka jeden z divov sveta? 
Námorníci áno. A ani nemuseli ďaleko 

chodiť. Vojaci čínskej terakotovej armády  
v celej svojej majestátnosti sa stali cieľom 
ich návštevy v Tatranskej galérii. Najprv ab-
solvovali zaujímavé tvorivé dielne a potom 
si výstavu vychutnali do sýtosti. Choďte sa 
na ňu určite pozrieť aj vy.

Asi najočakávanejšou udalosťou v máji 
bola prezentácia ročníkových prác. 

Žiaci si vybrali svoju tému  a celý rok  
na nej usilovne pracovali. Zbierali  pre-
zentačný materiál, vyrábali modely, lepili, 
pátrali a získavali informácie, aby o svojej 
téme vedeli čo najviac. Počas vedeckých 
konferencií v každej triede prezentovali 
svoje ročníkové práce formou plagátu alebo 
powerpointovej prezentácie. Aj takto sa naši 
žiaci učia vystupovať pred publikom, zvlá-
dať trému, rozvíjajú svoj sebaprezentačný 

potenciál. Všetky tieto zručnosti sa im  
v živote určite veľmi zídu.

V gymnáziu sa máj niesol v duchu 
maturitných skúšok, počas ktorých 

bolo najdôležitejšie podať najlepší osob-
ný výkon pred maturitnými komisiami. 
Všetci naši študenti boli úspešní a počas 
svojich odpovedí zúročili všetko, čo sa 
počas štúdia naučili. Všetkým novým 
absolventom blahoželáme a držíme 
prsty pri štarte do novej etapy života. 
Ostatní študenti si tiež nevedia obdobie 
maturít vynachváliť, pretože na nich 
čakajú zaujímavé exkurzie a aktivity. 
Žiaci osemročného odboru navštívi-
li Slovenské múzeum ochrany prírody  
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 

Absolvovali tu vzdelávací program, ktorý 
im objasnil molekulové základy dedičnosti, 
ako aj vplyv životného prostredia na dedič-
ný materiál. Tí starší z päťročného odboru 
sa vybrali do košického Steel parku vedy  
a zábavy, kde mali možnosť skúmať a ove-
rovať si rôzne zaujímavé technické pokusy.

Žiaci prímy, kvarty, III. A a IV.A navštívi-
li kino Tatran, kde si pozreli videopro-

jekciu na tému Kuba – dve tváre slobody. 
Preniesli sa tak do zákutí Karibiku a mohli 
tak spoznať danú kultúru, tradície i prírodu.

Naši študenti si uvedomujú, že v deji-
nách ľudstva sú momenty a miesta,  

na ktoré sa nesmie nikdy zabudnúť. Jedným 
z takých miest je aj Oswienčim. Návšteva 
koncentračného tábora bola  neopakovateľ-
ne silným zážitkom najmä pre autentickosť 
celého areálu – možnosť vidieť originál-
ne bloky, strážne veže či plynové komory. 
Chodiť po miestach, ktoré pripomínajú tem-
né stránky histórie, je mementom a varova-
ním zároveň.

Ako už je u nás v škole zvykom, nikdy 
nezabúdame pomáhať. Teraz by sme 

potrebovali pomoc od vás. Stále zbierame 
staré zubné kefy. Ak už vaše kefky doslúžili, 
nemusia skončiť na skládke odpadu. Prines-
te ich k nám a my ich odovzdáme spoloč-
nosti Curaprox. Výmenou za ne získame set 
košov na triedenie odpadu vyrobený zo zre-
cyklovaných zubných kefiek. Chýba nám 
ešte 70 kefiek. Pomôžete nám?

Milí rodičia, ste pre nás dôležitými part-
nermi, preto sa s vami radi stretáva-

me okrem školy aj pri iných príležitostiach. 
Dovoľte nám pozvať vás na Picnic Day, kde 
na vás čaká veľa zaujímavých prekvapení, 
ktoré pripravili vaše deti spolu so svojimi 
učiteľmi. Tešíme sa na stretnutie s vami  
vo štvrtok 6. 6. 2019 o 16:00 v Aqua City.

Dobré noviny
májové

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

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.

Jarný mesiac máj nás síce nepotešil poča-
sím, ale Objavovatelia ho napriek tomu 

prežili poznávaním nášho mesta, Slovenska 
a častí sveta. Ceruzkou a farbami sme zachy-
tili čaro Spišskej Soboty, vytvorili sme krás-
nu mapu Slovenska, oslávili sme Deň mlieka 

aj Medzinárodný deň detí. Posledný májový 
deň sme si priblížili ďalekú Čínu prostred-
níctvom návštevy výstavy terakotovej armá-
dy. Jej bojovníkov sme si odniesli so sebou 
vo forme vydarených kresieb.

Objavovatelia (materská škola)
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Májové Dobré noviny vám opäť prináša-
jú množstvo zaujímavostí zo života v Life 
Academy.

Najväčšou udalosťou mesiaca máj pre 
deti v materskej škole bola športová 

olympiáda mesta Poprad. Už od začiatku 
školského roka sa na ňu všetci pripravova-
li, trénovali, skákali, behali, ale aj tipovali, 
ktorým z nich sa tento rok podarí dostať  
do užšieho výberu a reprezentovať našu 
škôlku. Vybrali sme dobre - naši štyria ši-
kovní škôlkari Matúško, Cynthia, Lola  
a Boris vybojovali 3.miesto. Sme na nich 
pyšní.

O tom, že predškoláci majú šport radi, 
netreba pochybovať. Tentokrát si  

pod vedením skúsených lektorov zdokona-
ľujú svoje plavecké zručnosti v bazénoch 
Aqua City Poprad.

Máj sa niesol v znamení športu, ale aj 
zdravej výživy. Šidielka dobre vedia, 

že nie je nič lepšie ako začať deň so zdra-
vými raňajkami. Nachystali preto ochutnáv-
ku mlieka a mliečnych výrobkov, aby sme 
takto oslávili Medzinárodný deň mlieka.

Týždeň detskej radosti – to bol názov 
posledného májového týždňa. Lebo 

oslavovať MDD jeden deň nestačí. Det-
ské ihrisko, bublifuky, výlet vláčikom, 
výroba zmrzliny, cukrová vata, preteky 
s autíčkami, mini módna prehliadka, 
diskotéka, kino a popcorn. No nechceli 
by ste byť aj vy na chvíľku dieťaťom  
v našej škôlke?

Lifekáči zo základnej školy sa  
po roku opäť zúčastnili na vyhodno-

tení súťaže školských časopisov základ-
ných škôl Prešovského kraja Perohryz. 
Po vyhodnotení nasledovali aj obľúbe-
né workshopy a priama spätná väzba 
od hodnotiacich. No a ako dopadol náš 
školský časopis Life Vtáčik? Porotcami 
bol veľmi kladne a pozitívne ohodnote-
ný. Je to vďaka šikovnosti a nápaditosti 
našich skvelých žiakov, ktorým pomáhajú 
ich pani učiteľky.

Pátrači, žiaci druhého ročníka, sa zau-
jímajú o zamestnania aj na hodinách 

prvouky. Najlepšia cesta, ako sa o nich do-
zvedieť čo najviac je prostredníctvom zá-
žitkového učenia, preto sa vybrali priamo 
k tým najpovolanejším a vybrali si jedno 
z najťažších povolaní. Hasičov. Pátrači sa 
dozvedeli mnoho nových a zaujímavých 
informácií a zistili, že táto práca nie je nao-
zaj jednoduchá a vyžaduje si veľa síl, ktoré 

hasiči získavajú hlavne poctivým cvičením 
a tréningom.

Videli ste už zblízka jeden z divov sveta? 
Námorníci áno. A ani nemuseli ďaleko 

chodiť. Vojaci čínskej terakotovej armády  
v celej svojej majestátnosti sa stali cieľom 
ich návštevy v Tatranskej galérii. Najprv ab-
solvovali zaujímavé tvorivé dielne a potom 
si výstavu vychutnali do sýtosti. Choďte sa 
na ňu určite pozrieť aj vy.

Asi najočakávanejšou udalosťou v máji 
bola prezentácia ročníkových prác. 

Žiaci si vybrali svoju tému  a celý rok  
na nej usilovne pracovali. Zbierali  pre-
zentačný materiál, vyrábali modely, lepili, 
pátrali a získavali informácie, aby o svojej 
téme vedeli čo najviac. Počas vedeckých 
konferencií v každej triede prezentovali 
svoje ročníkové práce formou plagátu alebo 
powerpointovej prezentácie. Aj takto sa naši 
žiaci učia vystupovať pred publikom, zvlá-
dať trému, rozvíjajú svoj sebaprezentačný 

potenciál. Všetky tieto zručnosti sa im  
v živote určite veľmi zídu.

V gymnáziu sa máj niesol v duchu 
maturitných skúšok, počas ktorých 

bolo najdôležitejšie podať najlepší osob-
ný výkon pred maturitnými komisiami. 
Všetci naši študenti boli úspešní a počas 
svojich odpovedí zúročili všetko, čo sa 
počas štúdia naučili. Všetkým novým 
absolventom blahoželáme a držíme 
prsty pri štarte do novej etapy života. 
Ostatní študenti si tiež nevedia obdobie 
maturít vynachváliť, pretože na nich 
čakajú zaujímavé exkurzie a aktivity. 
Žiaci osemročného odboru navštívi-
li Slovenské múzeum ochrany prírody  
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 

Absolvovali tu vzdelávací program, ktorý 
im objasnil molekulové základy dedičnosti, 
ako aj vplyv životného prostredia na dedič-
ný materiál. Tí starší z päťročného odboru 
sa vybrali do košického Steel parku vedy  
a zábavy, kde mali možnosť skúmať a ove-
rovať si rôzne zaujímavé technické pokusy.

Žiaci prímy, kvarty, III. A a IV.A navštívi-
li kino Tatran, kde si pozreli videopro-

jekciu na tému Kuba – dve tváre slobody. 
Preniesli sa tak do zákutí Karibiku a mohli 
tak spoznať danú kultúru, tradície i prírodu.

Naši študenti si uvedomujú, že v deji-
nách ľudstva sú momenty a miesta,  

na ktoré sa nesmie nikdy zabudnúť. Jedným 
z takých miest je aj Oswienčim. Návšteva 
koncentračného tábora bola  neopakovateľ-
ne silným zážitkom najmä pre autentickosť 
celého areálu – možnosť vidieť originál-
ne bloky, strážne veže či plynové komory. 
Chodiť po miestach, ktoré pripomínajú tem-
né stránky histórie, je mementom a varova-
ním zároveň.

Ako už je u nás v škole zvykom, nikdy 
nezabúdame pomáhať. Teraz by sme 

potrebovali pomoc od vás. Stále zbierame 
staré zubné kefy. Ak už vaše kefky doslúžili, 
nemusia skončiť na skládke odpadu. Prines-
te ich k nám a my ich odovzdáme spoloč-
nosti Curaprox. Výmenou za ne získame set 
košov na triedenie odpadu vyrobený zo zre-
cyklovaných zubných kefiek. Chýba nám 
ešte 70 kefiek. Pomôžete nám?

Milí rodičia, ste pre nás dôležitými part-
nermi, preto sa s vami radi stretáva-

me okrem školy aj pri iných príležitostiach. 
Dovoľte nám pozvať vás na Picnic Day, kde 
na vás čaká veľa zaujímavých prekvapení, 
ktoré pripravili vaše deti spolu so svojimi 
učiteľmi. Tešíme sa na stretnutie s vami  
vo štvrtok 6. 6. 2019 o 16:00 v Aqua City.

Dobré noviny
májové

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

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.

Bádatelia sa v máji veľmi usilovne pripra-
vovali na svoju veľkú úlohu, prezentá-

ciu ročníkových prác. Zvládli to bravúrne. 
Prezentácie sa poctivo naučili, odvážne sa 
postavili pred publikum a veľa sme sa vzá-

jomne naučili o zvieratkách, gymnastike, 
Prahe, hokeji, počítačových hrách, tablete, 
no aj o parkure. Filipovi a Nicolke blahože-
láme k postupu na školské kolo.

1.B – Bádatelia (základná škola)
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pod vedením skúsených lektorov zdokona-
ľujú svoje plavecké zručnosti v bazénoch 
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Máj sa niesol v znamení športu, ale aj 
zdravej výživy. Šidielka dobre vedia, 

že nie je nič lepšie ako začať deň so zdra-
vými raňajkami. Nachystali preto ochutnáv-
ku mlieka a mliečnych výrobkov, aby sme 
takto oslávili Medzinárodný deň mlieka.

Týždeň detskej radosti – to bol názov 
posledného májového týždňa. Lebo 

oslavovať MDD jeden deň nestačí. Det-
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výroba zmrzliny, cukrová vata, preteky 
s autíčkami, mini módna prehliadka, 
diskotéka, kino a popcorn. No nechceli 
by ste byť aj vy na chvíľku dieťaťom  
v našej škôlke?

Lifekáči zo základnej školy sa  
po roku opäť zúčastnili na vyhodno-

tení súťaže školských časopisov základ-
ných škôl Prešovského kraja Perohryz. 
Po vyhodnotení nasledovali aj obľúbe-
né workshopy a priama spätná väzba 
od hodnotiacich. No a ako dopadol náš 
školský časopis Life Vtáčik? Porotcami 
bol veľmi kladne a pozitívne ohodnote-
ný. Je to vďaka šikovnosti a nápaditosti 
našich skvelých žiakov, ktorým pomáhajú 
ich pani učiteľky.

Pátrači, žiaci druhého ročníka, sa zau-
jímajú o zamestnania aj na hodinách 

prvouky. Najlepšia cesta, ako sa o nich do-
zvedieť čo najviac je prostredníctvom zá-
žitkového učenia, preto sa vybrali priamo 
k tým najpovolanejším a vybrali si jedno 
z najťažších povolaní. Hasičov. Pátrači sa 
dozvedeli mnoho nových a zaujímavých 
informácií a zistili, že táto práca nie je nao-
zaj jednoduchá a vyžaduje si veľa síl, ktoré 

hasiči získavajú hlavne poctivým cvičením 
a tréningom.

Videli ste už zblízka jeden z divov sveta? 
Námorníci áno. A ani nemuseli ďaleko 

chodiť. Vojaci čínskej terakotovej armády  
v celej svojej majestátnosti sa stali cieľom 
ich návštevy v Tatranskej galérii. Najprv ab-
solvovali zaujímavé tvorivé dielne a potom 
si výstavu vychutnali do sýtosti. Choďte sa 
na ňu určite pozrieť aj vy.

Asi najočakávanejšou udalosťou v máji 
bola prezentácia ročníkových prác. 

Žiaci si vybrali svoju tému  a celý rok  
na nej usilovne pracovali. Zbierali  pre-
zentačný materiál, vyrábali modely, lepili, 
pátrali a získavali informácie, aby o svojej 
téme vedeli čo najviac. Počas vedeckých 
konferencií v každej triede prezentovali 
svoje ročníkové práce formou plagátu alebo 
powerpointovej prezentácie. Aj takto sa naši 
žiaci učia vystupovať pred publikom, zvlá-
dať trému, rozvíjajú svoj sebaprezentačný 

potenciál. Všetky tieto zručnosti sa im  
v živote určite veľmi zídu.

V gymnáziu sa máj niesol v duchu 
maturitných skúšok, počas ktorých 

bolo najdôležitejšie podať najlepší osob-
ný výkon pred maturitnými komisiami. 
Všetci naši študenti boli úspešní a počas 
svojich odpovedí zúročili všetko, čo sa 
počas štúdia naučili. Všetkým novým 
absolventom blahoželáme a držíme 
prsty pri štarte do novej etapy života. 
Ostatní študenti si tiež nevedia obdobie 
maturít vynachváliť, pretože na nich 
čakajú zaujímavé exkurzie a aktivity. 
Žiaci osemročného odboru navštívi-
li Slovenské múzeum ochrany prírody  
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 

Absolvovali tu vzdelávací program, ktorý 
im objasnil molekulové základy dedičnosti, 
ako aj vplyv životného prostredia na dedič-
ný materiál. Tí starší z päťročného odboru 
sa vybrali do košického Steel parku vedy  
a zábavy, kde mali možnosť skúmať a ove-
rovať si rôzne zaujímavé technické pokusy.

Žiaci prímy, kvarty, III. A a IV.A navštívi-
li kino Tatran, kde si pozreli videopro-

jekciu na tému Kuba – dve tváre slobody. 
Preniesli sa tak do zákutí Karibiku a mohli 
tak spoznať danú kultúru, tradície i prírodu.

Naši študenti si uvedomujú, že v deji-
nách ľudstva sú momenty a miesta,  

na ktoré sa nesmie nikdy zabudnúť. Jedným 
z takých miest je aj Oswienčim. Návšteva 
koncentračného tábora bola  neopakovateľ-
ne silným zážitkom najmä pre autentickosť 
celého areálu – možnosť vidieť originál-
ne bloky, strážne veže či plynové komory. 
Chodiť po miestach, ktoré pripomínajú tem-
né stránky histórie, je mementom a varova-
ním zároveň.

Ako už je u nás v škole zvykom, nikdy 
nezabúdame pomáhať. Teraz by sme 

potrebovali pomoc od vás. Stále zbierame 
staré zubné kefy. Ak už vaše kefky doslúžili, 
nemusia skončiť na skládke odpadu. Prines-
te ich k nám a my ich odovzdáme spoloč-
nosti Curaprox. Výmenou za ne získame set 
košov na triedenie odpadu vyrobený zo zre-
cyklovaných zubných kefiek. Chýba nám 
ešte 70 kefiek. Pomôžete nám?

Milí rodičia, ste pre nás dôležitými part-
nermi, preto sa s vami radi stretáva-

me okrem školy aj pri iných príležitostiach. 
Dovoľte nám pozvať vás na Picnic Day, kde 
na vás čaká veľa zaujímavých prekvapení, 
ktoré pripravili vaše deti spolu so svojimi 
učiteľmi. Tešíme sa na stretnutie s vami  
vo štvrtok 6. 6. 2019 o 16:00 v Aqua City.

Dobré noviny
májové

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

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

V máji bolo úlohou Pátračov preskúmať 
tri povolania. Najprv sme sa vybrali po 

stopách našich slovenských hokejistov, kto-
rých sme boli spoločne podporiť na ich po-
slednom tréningu pred majstrovstvami sve-
ta v Aréne Poprad. O týždeň sme navštívili 
popradských hasičov, od ktorých sme získali 
nové poznatky o ich povolaní. Trio povolaní 
sme uzavreli na hodine čítania, počas ktorej 
sa každý z Pátračov zahral na reportéra tele-
víznych správ. Takmer každá reportáž bola 

výborne pripravená, ale aj ohlásená. Naše 
tvorivé písanie sme tento mesiac obohatili 
písaním listov a obálok. Všetky listy mali aj 
svojho papierového poštára alebo poštárku. 
Hodiny geometrie boli spestrené používa-
ním metra, ktorým sme sa navzájom mera-
li, a tak sme sa naučili o ďalších jednotkách 
dĺžky. Fantasticky pripravené a odprezento-
vané ročníkové práce ukončili predposledný 
pátračský mesiac v druhom ročníku.

2.P – Pátrači (základná škola)

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


Májové Dobré noviny vám opäť prináša-
jú množstvo zaujímavostí zo života v Life 
Academy.

Najväčšou udalosťou mesiaca máj pre 
deti v materskej škole bola športová 

olympiáda mesta Poprad. Už od začiatku 
školského roka sa na ňu všetci pripravova-
li, trénovali, skákali, behali, ale aj tipovali, 
ktorým z nich sa tento rok podarí dostať  
do užšieho výberu a reprezentovať našu 
škôlku. Vybrali sme dobre - naši štyria ši-
kovní škôlkari Matúško, Cynthia, Lola  
a Boris vybojovali 3.miesto. Sme na nich 
pyšní.

O tom, že predškoláci majú šport radi, 
netreba pochybovať. Tentokrát si  

pod vedením skúsených lektorov zdokona-
ľujú svoje plavecké zručnosti v bazénoch 
Aqua City Poprad.

Máj sa niesol v znamení športu, ale aj 
zdravej výživy. Šidielka dobre vedia, 

že nie je nič lepšie ako začať deň so zdra-
vými raňajkami. Nachystali preto ochutnáv-
ku mlieka a mliečnych výrobkov, aby sme 
takto oslávili Medzinárodný deň mlieka.

Týždeň detskej radosti – to bol názov 
posledného májového týždňa. Lebo 

oslavovať MDD jeden deň nestačí. Det-
ské ihrisko, bublifuky, výlet vláčikom, 
výroba zmrzliny, cukrová vata, preteky 
s autíčkami, mini módna prehliadka, 
diskotéka, kino a popcorn. No nechceli 
by ste byť aj vy na chvíľku dieťaťom  
v našej škôlke?

Lifekáči zo základnej školy sa  
po roku opäť zúčastnili na vyhodno-

tení súťaže školských časopisov základ-
ných škôl Prešovského kraja Perohryz. 
Po vyhodnotení nasledovali aj obľúbe-
né workshopy a priama spätná väzba 
od hodnotiacich. No a ako dopadol náš 
školský časopis Life Vtáčik? Porotcami 
bol veľmi kladne a pozitívne ohodnote-
ný. Je to vďaka šikovnosti a nápaditosti 
našich skvelých žiakov, ktorým pomáhajú 
ich pani učiteľky.

Pátrači, žiaci druhého ročníka, sa zau-
jímajú o zamestnania aj na hodinách 

prvouky. Najlepšia cesta, ako sa o nich do-
zvedieť čo najviac je prostredníctvom zá-
žitkového učenia, preto sa vybrali priamo 
k tým najpovolanejším a vybrali si jedno 
z najťažších povolaní. Hasičov. Pátrači sa 
dozvedeli mnoho nových a zaujímavých 
informácií a zistili, že táto práca nie je nao-
zaj jednoduchá a vyžaduje si veľa síl, ktoré 

hasiči získavajú hlavne poctivým cvičením 
a tréningom.

Videli ste už zblízka jeden z divov sveta? 
Námorníci áno. A ani nemuseli ďaleko 

chodiť. Vojaci čínskej terakotovej armády  
v celej svojej majestátnosti sa stali cieľom 
ich návštevy v Tatranskej galérii. Najprv ab-
solvovali zaujímavé tvorivé dielne a potom 
si výstavu vychutnali do sýtosti. Choďte sa 
na ňu určite pozrieť aj vy.

Asi najočakávanejšou udalosťou v máji 
bola prezentácia ročníkových prác. 

Žiaci si vybrali svoju tému  a celý rok  
na nej usilovne pracovali. Zbierali  pre-
zentačný materiál, vyrábali modely, lepili, 
pátrali a získavali informácie, aby o svojej 
téme vedeli čo najviac. Počas vedeckých 
konferencií v každej triede prezentovali 
svoje ročníkové práce formou plagátu alebo 
powerpointovej prezentácie. Aj takto sa naši 
žiaci učia vystupovať pred publikom, zvlá-
dať trému, rozvíjajú svoj sebaprezentačný 

potenciál. Všetky tieto zručnosti sa im  
v živote určite veľmi zídu.

V gymnáziu sa máj niesol v duchu 
maturitných skúšok, počas ktorých 

bolo najdôležitejšie podať najlepší osob-
ný výkon pred maturitnými komisiami. 
Všetci naši študenti boli úspešní a počas 
svojich odpovedí zúročili všetko, čo sa 
počas štúdia naučili. Všetkým novým 
absolventom blahoželáme a držíme 
prsty pri štarte do novej etapy života. 
Ostatní študenti si tiež nevedia obdobie 
maturít vynachváliť, pretože na nich 
čakajú zaujímavé exkurzie a aktivity. 
Žiaci osemročného odboru navštívi-
li Slovenské múzeum ochrany prírody  
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 

Absolvovali tu vzdelávací program, ktorý 
im objasnil molekulové základy dedičnosti, 
ako aj vplyv životného prostredia na dedič-
ný materiál. Tí starší z päťročného odboru 
sa vybrali do košického Steel parku vedy  
a zábavy, kde mali možnosť skúmať a ove-
rovať si rôzne zaujímavé technické pokusy.

Žiaci prímy, kvarty, III. A a IV.A navštívi-
li kino Tatran, kde si pozreli videopro-

jekciu na tému Kuba – dve tváre slobody. 
Preniesli sa tak do zákutí Karibiku a mohli 
tak spoznať danú kultúru, tradície i prírodu.

Naši študenti si uvedomujú, že v deji-
nách ľudstva sú momenty a miesta,  

na ktoré sa nesmie nikdy zabudnúť. Jedným 
z takých miest je aj Oswienčim. Návšteva 
koncentračného tábora bola  neopakovateľ-
ne silným zážitkom najmä pre autentickosť 
celého areálu – možnosť vidieť originál-
ne bloky, strážne veže či plynové komory. 
Chodiť po miestach, ktoré pripomínajú tem-
né stránky histórie, je mementom a varova-
ním zároveň.

Ako už je u nás v škole zvykom, nikdy 
nezabúdame pomáhať. Teraz by sme 

potrebovali pomoc od vás. Stále zbierame 
staré zubné kefy. Ak už vaše kefky doslúžili, 
nemusia skončiť na skládke odpadu. Prines-
te ich k nám a my ich odovzdáme spoloč-
nosti Curaprox. Výmenou za ne získame set 
košov na triedenie odpadu vyrobený zo zre-
cyklovaných zubných kefiek. Chýba nám 
ešte 70 kefiek. Pomôžete nám?

Milí rodičia, ste pre nás dôležitými part-
nermi, preto sa s vami radi stretáva-

me okrem školy aj pri iných príležitostiach. 
Dovoľte nám pozvať vás na Picnic Day, kde 
na vás čaká veľa zaujímavých prekvapení, 
ktoré pripravili vaše deti spolu so svojimi 
učiteľmi. Tešíme sa na stretnutie s vami  
vo štvrtok 6. 6. 2019 o 16:00 v Aqua City.

Dobré noviny
májové

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

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.

Plávame. Podarilo sa a naši Pozorovatelia 
sa naučili plávať. Teda niektorí to už ve-

deli, ale zdokonalili sa a ostatní sa pridali. 
Pani Závatská – trénerka, ich všetkých veľ-

mi chváli, pretože výkony, ktoré podávajú sú 
nadpriemerné. Veríme, že to zúročia počas 
letných prázdnin.

3.P – Pozorovatelia (základná škola)
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Májové Dobré noviny vám opäť prináša-
jú množstvo zaujímavostí zo života v Life 
Academy.

Najväčšou udalosťou mesiaca máj pre 
deti v materskej škole bola športová 

olympiáda mesta Poprad. Už od začiatku 
školského roka sa na ňu všetci pripravova-
li, trénovali, skákali, behali, ale aj tipovali, 
ktorým z nich sa tento rok podarí dostať  
do užšieho výberu a reprezentovať našu 
škôlku. Vybrali sme dobre - naši štyria ši-
kovní škôlkari Matúško, Cynthia, Lola  
a Boris vybojovali 3.miesto. Sme na nich 
pyšní.

O tom, že predškoláci majú šport radi, 
netreba pochybovať. Tentokrát si  

pod vedením skúsených lektorov zdokona-
ľujú svoje plavecké zručnosti v bazénoch 
Aqua City Poprad.

Máj sa niesol v znamení športu, ale aj 
zdravej výživy. Šidielka dobre vedia, 

že nie je nič lepšie ako začať deň so zdra-
vými raňajkami. Nachystali preto ochutnáv-
ku mlieka a mliečnych výrobkov, aby sme 
takto oslávili Medzinárodný deň mlieka.

Týždeň detskej radosti – to bol názov 
posledného májového týždňa. Lebo 

oslavovať MDD jeden deň nestačí. Det-
ské ihrisko, bublifuky, výlet vláčikom, 
výroba zmrzliny, cukrová vata, preteky 
s autíčkami, mini módna prehliadka, 
diskotéka, kino a popcorn. No nechceli 
by ste byť aj vy na chvíľku dieťaťom  
v našej škôlke?

Lifekáči zo základnej školy sa  
po roku opäť zúčastnili na vyhodno-

tení súťaže školských časopisov základ-
ných škôl Prešovského kraja Perohryz. 
Po vyhodnotení nasledovali aj obľúbe-
né workshopy a priama spätná väzba 
od hodnotiacich. No a ako dopadol náš 
školský časopis Life Vtáčik? Porotcami 
bol veľmi kladne a pozitívne ohodnote-
ný. Je to vďaka šikovnosti a nápaditosti 
našich skvelých žiakov, ktorým pomáhajú 
ich pani učiteľky.

Pátrači, žiaci druhého ročníka, sa zau-
jímajú o zamestnania aj na hodinách 

prvouky. Najlepšia cesta, ako sa o nich do-
zvedieť čo najviac je prostredníctvom zá-
žitkového učenia, preto sa vybrali priamo 
k tým najpovolanejším a vybrali si jedno 
z najťažších povolaní. Hasičov. Pátrači sa 
dozvedeli mnoho nových a zaujímavých 
informácií a zistili, že táto práca nie je nao-
zaj jednoduchá a vyžaduje si veľa síl, ktoré 

hasiči získavajú hlavne poctivým cvičením 
a tréningom.

Videli ste už zblízka jeden z divov sveta? 
Námorníci áno. A ani nemuseli ďaleko 

chodiť. Vojaci čínskej terakotovej armády  
v celej svojej majestátnosti sa stali cieľom 
ich návštevy v Tatranskej galérii. Najprv ab-
solvovali zaujímavé tvorivé dielne a potom 
si výstavu vychutnali do sýtosti. Choďte sa 
na ňu určite pozrieť aj vy.

Asi najočakávanejšou udalosťou v máji 
bola prezentácia ročníkových prác. 

Žiaci si vybrali svoju tému  a celý rok  
na nej usilovne pracovali. Zbierali  pre-
zentačný materiál, vyrábali modely, lepili, 
pátrali a získavali informácie, aby o svojej 
téme vedeli čo najviac. Počas vedeckých 
konferencií v každej triede prezentovali 
svoje ročníkové práce formou plagátu alebo 
powerpointovej prezentácie. Aj takto sa naši 
žiaci učia vystupovať pred publikom, zvlá-
dať trému, rozvíjajú svoj sebaprezentačný 

potenciál. Všetky tieto zručnosti sa im  
v živote určite veľmi zídu.

V gymnáziu sa máj niesol v duchu 
maturitných skúšok, počas ktorých 

bolo najdôležitejšie podať najlepší osob-
ný výkon pred maturitnými komisiami. 
Všetci naši študenti boli úspešní a počas 
svojich odpovedí zúročili všetko, čo sa 
počas štúdia naučili. Všetkým novým 
absolventom blahoželáme a držíme 
prsty pri štarte do novej etapy života. 
Ostatní študenti si tiež nevedia obdobie 
maturít vynachváliť, pretože na nich 
čakajú zaujímavé exkurzie a aktivity. 
Žiaci osemročného odboru navštívi-
li Slovenské múzeum ochrany prírody  
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 

Absolvovali tu vzdelávací program, ktorý 
im objasnil molekulové základy dedičnosti, 
ako aj vplyv životného prostredia na dedič-
ný materiál. Tí starší z päťročného odboru 
sa vybrali do košického Steel parku vedy  
a zábavy, kde mali možnosť skúmať a ove-
rovať si rôzne zaujímavé technické pokusy.

Žiaci prímy, kvarty, III. A a IV.A navštívi-
li kino Tatran, kde si pozreli videopro-

jekciu na tému Kuba – dve tváre slobody. 
Preniesli sa tak do zákutí Karibiku a mohli 
tak spoznať danú kultúru, tradície i prírodu.

Naši študenti si uvedomujú, že v deji-
nách ľudstva sú momenty a miesta,  

na ktoré sa nesmie nikdy zabudnúť. Jedným 
z takých miest je aj Oswienčim. Návšteva 
koncentračného tábora bola  neopakovateľ-
ne silným zážitkom najmä pre autentickosť 
celého areálu – možnosť vidieť originál-
ne bloky, strážne veže či plynové komory. 
Chodiť po miestach, ktoré pripomínajú tem-
né stránky histórie, je mementom a varova-
ním zároveň.

Ako už je u nás v škole zvykom, nikdy 
nezabúdame pomáhať. Teraz by sme 

potrebovali pomoc od vás. Stále zbierame 
staré zubné kefy. Ak už vaše kefky doslúžili, 
nemusia skončiť na skládke odpadu. Prines-
te ich k nám a my ich odovzdáme spoloč-
nosti Curaprox. Výmenou za ne získame set 
košov na triedenie odpadu vyrobený zo zre-
cyklovaných zubných kefiek. Chýba nám 
ešte 70 kefiek. Pomôžete nám?

Milí rodičia, ste pre nás dôležitými part-
nermi, preto sa s vami radi stretáva-

me okrem školy aj pri iných príležitostiach. 
Dovoľte nám pozvať vás na Picnic Day, kde 
na vás čaká veľa zaujímavých prekvapení, 
ktoré pripravili vaše deti spolu so svojimi 
učiteľmi. Tešíme sa na stretnutie s vami  
vo štvrtok 6. 6. 2019 o 16:00 v Aqua City.

Dobré noviny
májové

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

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.

Naši Výskumníci v tomto mesiaci pre-
zentovali ročníkové práce. Krásne od-

prezentovali svoje práce so zaujímavými 
témami napríklad: Paríž, Trnava, Oravský 
hrad, Ľubovniansky hrad, jaskyňa Zlá die-
ra….no tých miest, kde boli alebo pôjdu je 
veľa. Obrovskú pochvalu si zaslúži Emka 
Repčáková, ktorá prvýkrát prezentovala 
svoju ročníkovú prácu a zvládla to výborne. 

Veľmi pekne ďakujeme pánovi Horníkovi, 
ktorý nám pomohol s organizáciou akcie pre 
Námorníkov, Pozorovateľov a Výskumní-
kov. Dohodol nám termín s pánom MUDr. 
Tomášom Maguthom a Mgr. Františkom 
Majerským. Páni záchranári nám na praktic-
kých ukážkach ukázali, ako poskytnúť prvú 
pomoc v takých situáciách, v ktorých sa mô-
žeme náhodou ocitnúť.

3.V – Výskumníci (základná škola)
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Májové Dobré noviny vám opäť prináša-
jú množstvo zaujímavostí zo života v Life 
Academy.

Najväčšou udalosťou mesiaca máj pre 
deti v materskej škole bola športová 

olympiáda mesta Poprad. Už od začiatku 
školského roka sa na ňu všetci pripravova-
li, trénovali, skákali, behali, ale aj tipovali, 
ktorým z nich sa tento rok podarí dostať  
do užšieho výberu a reprezentovať našu 
škôlku. Vybrali sme dobre - naši štyria ši-
kovní škôlkari Matúško, Cynthia, Lola  
a Boris vybojovali 3.miesto. Sme na nich 
pyšní.

O tom, že predškoláci majú šport radi, 
netreba pochybovať. Tentokrát si  

pod vedením skúsených lektorov zdokona-
ľujú svoje plavecké zručnosti v bazénoch 
Aqua City Poprad.

Máj sa niesol v znamení športu, ale aj 
zdravej výživy. Šidielka dobre vedia, 

že nie je nič lepšie ako začať deň so zdra-
vými raňajkami. Nachystali preto ochutnáv-
ku mlieka a mliečnych výrobkov, aby sme 
takto oslávili Medzinárodný deň mlieka.

Týždeň detskej radosti – to bol názov 
posledného májového týždňa. Lebo 

oslavovať MDD jeden deň nestačí. Det-
ské ihrisko, bublifuky, výlet vláčikom, 
výroba zmrzliny, cukrová vata, preteky 
s autíčkami, mini módna prehliadka, 
diskotéka, kino a popcorn. No nechceli 
by ste byť aj vy na chvíľku dieťaťom  
v našej škôlke?

Lifekáči zo základnej školy sa  
po roku opäť zúčastnili na vyhodno-

tení súťaže školských časopisov základ-
ných škôl Prešovského kraja Perohryz. 
Po vyhodnotení nasledovali aj obľúbe-
né workshopy a priama spätná väzba 
od hodnotiacich. No a ako dopadol náš 
školský časopis Life Vtáčik? Porotcami 
bol veľmi kladne a pozitívne ohodnote-
ný. Je to vďaka šikovnosti a nápaditosti 
našich skvelých žiakov, ktorým pomáhajú 
ich pani učiteľky.

Pátrači, žiaci druhého ročníka, sa zau-
jímajú o zamestnania aj na hodinách 

prvouky. Najlepšia cesta, ako sa o nich do-
zvedieť čo najviac je prostredníctvom zá-
žitkového učenia, preto sa vybrali priamo 
k tým najpovolanejším a vybrali si jedno 
z najťažších povolaní. Hasičov. Pátrači sa 
dozvedeli mnoho nových a zaujímavých 
informácií a zistili, že táto práca nie je nao-
zaj jednoduchá a vyžaduje si veľa síl, ktoré 

hasiči získavajú hlavne poctivým cvičením 
a tréningom.

Videli ste už zblízka jeden z divov sveta? 
Námorníci áno. A ani nemuseli ďaleko 

chodiť. Vojaci čínskej terakotovej armády  
v celej svojej majestátnosti sa stali cieľom 
ich návštevy v Tatranskej galérii. Najprv ab-
solvovali zaujímavé tvorivé dielne a potom 
si výstavu vychutnali do sýtosti. Choďte sa 
na ňu určite pozrieť aj vy.

Asi najočakávanejšou udalosťou v máji 
bola prezentácia ročníkových prác. 

Žiaci si vybrali svoju tému  a celý rok  
na nej usilovne pracovali. Zbierali  pre-
zentačný materiál, vyrábali modely, lepili, 
pátrali a získavali informácie, aby o svojej 
téme vedeli čo najviac. Počas vedeckých 
konferencií v každej triede prezentovali 
svoje ročníkové práce formou plagátu alebo 
powerpointovej prezentácie. Aj takto sa naši 
žiaci učia vystupovať pred publikom, zvlá-
dať trému, rozvíjajú svoj sebaprezentačný 

potenciál. Všetky tieto zručnosti sa im  
v živote určite veľmi zídu.

V gymnáziu sa máj niesol v duchu 
maturitných skúšok, počas ktorých 

bolo najdôležitejšie podať najlepší osob-
ný výkon pred maturitnými komisiami. 
Všetci naši študenti boli úspešní a počas 
svojich odpovedí zúročili všetko, čo sa 
počas štúdia naučili. Všetkým novým 
absolventom blahoželáme a držíme 
prsty pri štarte do novej etapy života. 
Ostatní študenti si tiež nevedia obdobie 
maturít vynachváliť, pretože na nich 
čakajú zaujímavé exkurzie a aktivity. 
Žiaci osemročného odboru navštívi-
li Slovenské múzeum ochrany prírody  
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 

Absolvovali tu vzdelávací program, ktorý 
im objasnil molekulové základy dedičnosti, 
ako aj vplyv životného prostredia na dedič-
ný materiál. Tí starší z päťročného odboru 
sa vybrali do košického Steel parku vedy  
a zábavy, kde mali možnosť skúmať a ove-
rovať si rôzne zaujímavé technické pokusy.

Žiaci prímy, kvarty, III. A a IV.A navštívi-
li kino Tatran, kde si pozreli videopro-

jekciu na tému Kuba – dve tváre slobody. 
Preniesli sa tak do zákutí Karibiku a mohli 
tak spoznať danú kultúru, tradície i prírodu.

Naši študenti si uvedomujú, že v deji-
nách ľudstva sú momenty a miesta,  

na ktoré sa nesmie nikdy zabudnúť. Jedným 
z takých miest je aj Oswienčim. Návšteva 
koncentračného tábora bola  neopakovateľ-
ne silným zážitkom najmä pre autentickosť 
celého areálu – možnosť vidieť originál-
ne bloky, strážne veže či plynové komory. 
Chodiť po miestach, ktoré pripomínajú tem-
né stránky histórie, je mementom a varova-
ním zároveň.

Ako už je u nás v škole zvykom, nikdy 
nezabúdame pomáhať. Teraz by sme 

potrebovali pomoc od vás. Stále zbierame 
staré zubné kefy. Ak už vaše kefky doslúžili, 
nemusia skončiť na skládke odpadu. Prines-
te ich k nám a my ich odovzdáme spoloč-
nosti Curaprox. Výmenou za ne získame set 
košov na triedenie odpadu vyrobený zo zre-
cyklovaných zubných kefiek. Chýba nám 
ešte 70 kefiek. Pomôžete nám?

Milí rodičia, ste pre nás dôležitými part-
nermi, preto sa s vami radi stretáva-

me okrem školy aj pri iných príležitostiach. 
Dovoľte nám pozvať vás na Picnic Day, kde 
na vás čaká veľa zaujímavých prekvapení, 
ktoré pripravili vaše deti spolu so svojimi 
učiteľmi. Tešíme sa na stretnutie s vami  
vo štvrtok 6. 6. 2019 o 16:00 v Aqua City.

Dobré noviny
májové

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

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.

Počas upršaného mája sa toho v našej 
triede udialo veľa. Zaviedli sme si novú 

zručnosť – organizácia. Vieme si už podrob-
ne zorganizovať časť dňa alebo pripraviť 
všetko na narodeninovú párty. Túto dôležitú 
zručnosť sme využili aj pri príprave prekva-

penia na Picnic Day. Nechajte sa prekvapiť 
:). Poznáte osem divov sveta? My sme jeden 
spoznali na vlastnej koži. Vidieť Čínsku te-
rakotovú armádu zblízka sa len tak niekomu 
nepodarí. A my sme si ju užili aj s veľmi za-
ujímavou tvorivou dielňou.

4.N – Námorníci (základná škola)
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Májové Dobré noviny vám opäť prináša-
jú množstvo zaujímavostí zo života v Life 
Academy.

Najväčšou udalosťou mesiaca máj pre 
deti v materskej škole bola športová 

olympiáda mesta Poprad. Už od začiatku 
školského roka sa na ňu všetci pripravova-
li, trénovali, skákali, behali, ale aj tipovali, 
ktorým z nich sa tento rok podarí dostať  
do užšieho výberu a reprezentovať našu 
škôlku. Vybrali sme dobre - naši štyria ši-
kovní škôlkari Matúško, Cynthia, Lola  
a Boris vybojovali 3.miesto. Sme na nich 
pyšní.

O tom, že predškoláci majú šport radi, 
netreba pochybovať. Tentokrát si  

pod vedením skúsených lektorov zdokona-
ľujú svoje plavecké zručnosti v bazénoch 
Aqua City Poprad.

Máj sa niesol v znamení športu, ale aj 
zdravej výživy. Šidielka dobre vedia, 

že nie je nič lepšie ako začať deň so zdra-
vými raňajkami. Nachystali preto ochutnáv-
ku mlieka a mliečnych výrobkov, aby sme 
takto oslávili Medzinárodný deň mlieka.

Týždeň detskej radosti – to bol názov 
posledného májového týždňa. Lebo 

oslavovať MDD jeden deň nestačí. Det-
ské ihrisko, bublifuky, výlet vláčikom, 
výroba zmrzliny, cukrová vata, preteky 
s autíčkami, mini módna prehliadka, 
diskotéka, kino a popcorn. No nechceli 
by ste byť aj vy na chvíľku dieťaťom  
v našej škôlke?

Lifekáči zo základnej školy sa  
po roku opäť zúčastnili na vyhodno-

tení súťaže školských časopisov základ-
ných škôl Prešovského kraja Perohryz. 
Po vyhodnotení nasledovali aj obľúbe-
né workshopy a priama spätná väzba 
od hodnotiacich. No a ako dopadol náš 
školský časopis Life Vtáčik? Porotcami 
bol veľmi kladne a pozitívne ohodnote-
ný. Je to vďaka šikovnosti a nápaditosti 
našich skvelých žiakov, ktorým pomáhajú 
ich pani učiteľky.

Pátrači, žiaci druhého ročníka, sa zau-
jímajú o zamestnania aj na hodinách 

prvouky. Najlepšia cesta, ako sa o nich do-
zvedieť čo najviac je prostredníctvom zá-
žitkového učenia, preto sa vybrali priamo 
k tým najpovolanejším a vybrali si jedno 
z najťažších povolaní. Hasičov. Pátrači sa 
dozvedeli mnoho nových a zaujímavých 
informácií a zistili, že táto práca nie je nao-
zaj jednoduchá a vyžaduje si veľa síl, ktoré 

hasiči získavajú hlavne poctivým cvičením 
a tréningom.

Videli ste už zblízka jeden z divov sveta? 
Námorníci áno. A ani nemuseli ďaleko 

chodiť. Vojaci čínskej terakotovej armády  
v celej svojej majestátnosti sa stali cieľom 
ich návštevy v Tatranskej galérii. Najprv ab-
solvovali zaujímavé tvorivé dielne a potom 
si výstavu vychutnali do sýtosti. Choďte sa 
na ňu určite pozrieť aj vy.

Asi najočakávanejšou udalosťou v máji 
bola prezentácia ročníkových prác. 

Žiaci si vybrali svoju tému  a celý rok  
na nej usilovne pracovali. Zbierali  pre-
zentačný materiál, vyrábali modely, lepili, 
pátrali a získavali informácie, aby o svojej 
téme vedeli čo najviac. Počas vedeckých 
konferencií v každej triede prezentovali 
svoje ročníkové práce formou plagátu alebo 
powerpointovej prezentácie. Aj takto sa naši 
žiaci učia vystupovať pred publikom, zvlá-
dať trému, rozvíjajú svoj sebaprezentačný 

potenciál. Všetky tieto zručnosti sa im  
v živote určite veľmi zídu.

V gymnáziu sa máj niesol v duchu 
maturitných skúšok, počas ktorých 

bolo najdôležitejšie podať najlepší osob-
ný výkon pred maturitnými komisiami. 
Všetci naši študenti boli úspešní a počas 
svojich odpovedí zúročili všetko, čo sa 
počas štúdia naučili. Všetkým novým 
absolventom blahoželáme a držíme 
prsty pri štarte do novej etapy života. 
Ostatní študenti si tiež nevedia obdobie 
maturít vynachváliť, pretože na nich 
čakajú zaujímavé exkurzie a aktivity. 
Žiaci osemročného odboru navštívi-
li Slovenské múzeum ochrany prírody  
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 

Absolvovali tu vzdelávací program, ktorý 
im objasnil molekulové základy dedičnosti, 
ako aj vplyv životného prostredia na dedič-
ný materiál. Tí starší z päťročného odboru 
sa vybrali do košického Steel parku vedy  
a zábavy, kde mali možnosť skúmať a ove-
rovať si rôzne zaujímavé technické pokusy.

Žiaci prímy, kvarty, III. A a IV.A navštívi-
li kino Tatran, kde si pozreli videopro-

jekciu na tému Kuba – dve tváre slobody. 
Preniesli sa tak do zákutí Karibiku a mohli 
tak spoznať danú kultúru, tradície i prírodu.

Naši študenti si uvedomujú, že v deji-
nách ľudstva sú momenty a miesta,  

na ktoré sa nesmie nikdy zabudnúť. Jedným 
z takých miest je aj Oswienčim. Návšteva 
koncentračného tábora bola  neopakovateľ-
ne silným zážitkom najmä pre autentickosť 
celého areálu – možnosť vidieť originál-
ne bloky, strážne veže či plynové komory. 
Chodiť po miestach, ktoré pripomínajú tem-
né stránky histórie, je mementom a varova-
ním zároveň.

Ako už je u nás v škole zvykom, nikdy 
nezabúdame pomáhať. Teraz by sme 

potrebovali pomoc od vás. Stále zbierame 
staré zubné kefy. Ak už vaše kefky doslúžili, 
nemusia skončiť na skládke odpadu. Prines-
te ich k nám a my ich odovzdáme spoloč-
nosti Curaprox. Výmenou za ne získame set 
košov na triedenie odpadu vyrobený zo zre-
cyklovaných zubných kefiek. Chýba nám 
ešte 70 kefiek. Pomôžete nám?

Milí rodičia, ste pre nás dôležitými part-
nermi, preto sa s vami radi stretáva-

me okrem školy aj pri iných príležitostiach. 
Dovoľte nám pozvať vás na Picnic Day, kde 
na vás čaká veľa zaujímavých prekvapení, 
ktoré pripravili vaše deti spolu so svojimi 
učiteľmi. Tešíme sa na stretnutie s vami  
vo štvrtok 6. 6. 2019 o 16:00 v Aqua City.

Dobré noviny
májové

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

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.

Máj, lásky čas, bol bohatý na udalosti. 
Deti absolvovali prijímacie skúšky  

na osemročné gymnázium, na ktoré sa dlho 
pripravovali. Dokončili a odprezentovali 
svoje ročníkové práce. Dozvedeli sme sa 
všeličo nové a zaujímavé o slávnych osob-

nostiach. Zvládli to výborne, som hrdá  
na také šikovné deti. Mnohí sa zúčastnili rôz-
nych súťaží a boli úspešní v prednese, speve 
či športe. Čaká nás jún, verím, že bude rov-
nako naplnený aj úspešný.

5.C – Cestovatelia (základná škola)
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Májové Dobré noviny vám opäť prináša-
jú množstvo zaujímavostí zo života v Life 
Academy.

Najväčšou udalosťou mesiaca máj pre 
deti v materskej škole bola športová 

olympiáda mesta Poprad. Už od začiatku 
školského roka sa na ňu všetci pripravova-
li, trénovali, skákali, behali, ale aj tipovali, 
ktorým z nich sa tento rok podarí dostať  
do užšieho výberu a reprezentovať našu 
škôlku. Vybrali sme dobre - naši štyria ši-
kovní škôlkari Matúško, Cynthia, Lola  
a Boris vybojovali 3.miesto. Sme na nich 
pyšní.

O tom, že predškoláci majú šport radi, 
netreba pochybovať. Tentokrát si  

pod vedením skúsených lektorov zdokona-
ľujú svoje plavecké zručnosti v bazénoch 
Aqua City Poprad.

Máj sa niesol v znamení športu, ale aj 
zdravej výživy. Šidielka dobre vedia, 

že nie je nič lepšie ako začať deň so zdra-
vými raňajkami. Nachystali preto ochutnáv-
ku mlieka a mliečnych výrobkov, aby sme 
takto oslávili Medzinárodný deň mlieka.

Týždeň detskej radosti – to bol názov 
posledného májového týždňa. Lebo 

oslavovať MDD jeden deň nestačí. Det-
ské ihrisko, bublifuky, výlet vláčikom, 
výroba zmrzliny, cukrová vata, preteky 
s autíčkami, mini módna prehliadka, 
diskotéka, kino a popcorn. No nechceli 
by ste byť aj vy na chvíľku dieťaťom  
v našej škôlke?

Lifekáči zo základnej školy sa  
po roku opäť zúčastnili na vyhodno-

tení súťaže školských časopisov základ-
ných škôl Prešovského kraja Perohryz. 
Po vyhodnotení nasledovali aj obľúbe-
né workshopy a priama spätná väzba 
od hodnotiacich. No a ako dopadol náš 
školský časopis Life Vtáčik? Porotcami 
bol veľmi kladne a pozitívne ohodnote-
ný. Je to vďaka šikovnosti a nápaditosti 
našich skvelých žiakov, ktorým pomáhajú 
ich pani učiteľky.

Pátrači, žiaci druhého ročníka, sa zau-
jímajú o zamestnania aj na hodinách 

prvouky. Najlepšia cesta, ako sa o nich do-
zvedieť čo najviac je prostredníctvom zá-
žitkového učenia, preto sa vybrali priamo 
k tým najpovolanejším a vybrali si jedno 
z najťažších povolaní. Hasičov. Pátrači sa 
dozvedeli mnoho nových a zaujímavých 
informácií a zistili, že táto práca nie je nao-
zaj jednoduchá a vyžaduje si veľa síl, ktoré 

hasiči získavajú hlavne poctivým cvičením 
a tréningom.

Videli ste už zblízka jeden z divov sveta? 
Námorníci áno. A ani nemuseli ďaleko 

chodiť. Vojaci čínskej terakotovej armády  
v celej svojej majestátnosti sa stali cieľom 
ich návštevy v Tatranskej galérii. Najprv ab-
solvovali zaujímavé tvorivé dielne a potom 
si výstavu vychutnali do sýtosti. Choďte sa 
na ňu určite pozrieť aj vy.

Asi najočakávanejšou udalosťou v máji 
bola prezentácia ročníkových prác. 

Žiaci si vybrali svoju tému  a celý rok  
na nej usilovne pracovali. Zbierali  pre-
zentačný materiál, vyrábali modely, lepili, 
pátrali a získavali informácie, aby o svojej 
téme vedeli čo najviac. Počas vedeckých 
konferencií v každej triede prezentovali 
svoje ročníkové práce formou plagátu alebo 
powerpointovej prezentácie. Aj takto sa naši 
žiaci učia vystupovať pred publikom, zvlá-
dať trému, rozvíjajú svoj sebaprezentačný 

potenciál. Všetky tieto zručnosti sa im  
v živote určite veľmi zídu.

V gymnáziu sa máj niesol v duchu 
maturitných skúšok, počas ktorých 

bolo najdôležitejšie podať najlepší osob-
ný výkon pred maturitnými komisiami. 
Všetci naši študenti boli úspešní a počas 
svojich odpovedí zúročili všetko, čo sa 
počas štúdia naučili. Všetkým novým 
absolventom blahoželáme a držíme 
prsty pri štarte do novej etapy života. 
Ostatní študenti si tiež nevedia obdobie 
maturít vynachváliť, pretože na nich 
čakajú zaujímavé exkurzie a aktivity. 
Žiaci osemročného odboru navštívi-
li Slovenské múzeum ochrany prírody  
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 

Absolvovali tu vzdelávací program, ktorý 
im objasnil molekulové základy dedičnosti, 
ako aj vplyv životného prostredia na dedič-
ný materiál. Tí starší z päťročného odboru 
sa vybrali do košického Steel parku vedy  
a zábavy, kde mali možnosť skúmať a ove-
rovať si rôzne zaujímavé technické pokusy.

Žiaci prímy, kvarty, III. A a IV.A navštívi-
li kino Tatran, kde si pozreli videopro-

jekciu na tému Kuba – dve tváre slobody. 
Preniesli sa tak do zákutí Karibiku a mohli 
tak spoznať danú kultúru, tradície i prírodu.

Naši študenti si uvedomujú, že v deji-
nách ľudstva sú momenty a miesta,  

na ktoré sa nesmie nikdy zabudnúť. Jedným 
z takých miest je aj Oswienčim. Návšteva 
koncentračného tábora bola  neopakovateľ-
ne silným zážitkom najmä pre autentickosť 
celého areálu – možnosť vidieť originál-
ne bloky, strážne veže či plynové komory. 
Chodiť po miestach, ktoré pripomínajú tem-
né stránky histórie, je mementom a varova-
ním zároveň.

Ako už je u nás v škole zvykom, nikdy 
nezabúdame pomáhať. Teraz by sme 

potrebovali pomoc od vás. Stále zbierame 
staré zubné kefy. Ak už vaše kefky doslúžili, 
nemusia skončiť na skládke odpadu. Prines-
te ich k nám a my ich odovzdáme spoloč-
nosti Curaprox. Výmenou za ne získame set 
košov na triedenie odpadu vyrobený zo zre-
cyklovaných zubných kefiek. Chýba nám 
ešte 70 kefiek. Pomôžete nám?

Milí rodičia, ste pre nás dôležitými part-
nermi, preto sa s vami radi stretáva-

me okrem školy aj pri iných príležitostiach. 
Dovoľte nám pozvať vás na Picnic Day, kde 
na vás čaká veľa zaujímavých prekvapení, 
ktoré pripravili vaše deti spolu so svojimi 
učiteľmi. Tešíme sa na stretnutie s vami  
vo štvrtok 6. 6. 2019 o 16:00 v Aqua City.

Dobré noviny
májové

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

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.

Máj ubehol veľmi rýchlo. Asi to bolo aj 
preto, že sme mali celý mesiac zaují-

mavý program. Mesiac sme začali výrobou 
darčekov ku Dňu matiek. Svojim mamičkám 
sme vyrobili srdiečkové vence na dvere. 
Potom nás čakala návšteva Enviro učebne, 
kde sme videli sme veľa pozoruhodného 
a aj veľa nového sme sa naučili. O týždeň 
nato nás čakala poučná beseda pri príležitos-

ti Medzinárodného dňa národných parkov, 
dozvedeli sme sa veľa zaujímavého o našej 
najväčšej šelme – medveďovi, ale aj o tom, 
ako máme poskytnúť prvú pomoc pri uhryz-
nutí hadom. Mesiac máj sme zavŕšili prezen-
táciou ročníkových prác. Ujali sme sa toho 
veľmi zodpovedne. Témy boli rôznorodé  
a počas prezentácií sme ukázali svoju odva-
hu prezentovať pred obecenstvom.

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

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


Májové Dobré noviny vám opäť prináša-
jú množstvo zaujímavostí zo života v Life 
Academy.

Najväčšou udalosťou mesiaca máj pre 
deti v materskej škole bola športová 

olympiáda mesta Poprad. Už od začiatku 
školského roka sa na ňu všetci pripravova-
li, trénovali, skákali, behali, ale aj tipovali, 
ktorým z nich sa tento rok podarí dostať  
do užšieho výberu a reprezentovať našu 
škôlku. Vybrali sme dobre - naši štyria ši-
kovní škôlkari Matúško, Cynthia, Lola  
a Boris vybojovali 3.miesto. Sme na nich 
pyšní.

O tom, že predškoláci majú šport radi, 
netreba pochybovať. Tentokrát si  

pod vedením skúsených lektorov zdokona-
ľujú svoje plavecké zručnosti v bazénoch 
Aqua City Poprad.

Máj sa niesol v znamení športu, ale aj 
zdravej výživy. Šidielka dobre vedia, 

že nie je nič lepšie ako začať deň so zdra-
vými raňajkami. Nachystali preto ochutnáv-
ku mlieka a mliečnych výrobkov, aby sme 
takto oslávili Medzinárodný deň mlieka.

Týždeň detskej radosti – to bol názov 
posledného májového týždňa. Lebo 

oslavovať MDD jeden deň nestačí. Det-
ské ihrisko, bublifuky, výlet vláčikom, 
výroba zmrzliny, cukrová vata, preteky 
s autíčkami, mini módna prehliadka, 
diskotéka, kino a popcorn. No nechceli 
by ste byť aj vy na chvíľku dieťaťom  
v našej škôlke?

Lifekáči zo základnej školy sa  
po roku opäť zúčastnili na vyhodno-

tení súťaže školských časopisov základ-
ných škôl Prešovského kraja Perohryz. 
Po vyhodnotení nasledovali aj obľúbe-
né workshopy a priama spätná väzba 
od hodnotiacich. No a ako dopadol náš 
školský časopis Life Vtáčik? Porotcami 
bol veľmi kladne a pozitívne ohodnote-
ný. Je to vďaka šikovnosti a nápaditosti 
našich skvelých žiakov, ktorým pomáhajú 
ich pani učiteľky.

Pátrači, žiaci druhého ročníka, sa zau-
jímajú o zamestnania aj na hodinách 

prvouky. Najlepšia cesta, ako sa o nich do-
zvedieť čo najviac je prostredníctvom zá-
žitkového učenia, preto sa vybrali priamo 
k tým najpovolanejším a vybrali si jedno 
z najťažších povolaní. Hasičov. Pátrači sa 
dozvedeli mnoho nových a zaujímavých 
informácií a zistili, že táto práca nie je nao-
zaj jednoduchá a vyžaduje si veľa síl, ktoré 

hasiči získavajú hlavne poctivým cvičením 
a tréningom.

Videli ste už zblízka jeden z divov sveta? 
Námorníci áno. A ani nemuseli ďaleko 

chodiť. Vojaci čínskej terakotovej armády  
v celej svojej majestátnosti sa stali cieľom 
ich návštevy v Tatranskej galérii. Najprv ab-
solvovali zaujímavé tvorivé dielne a potom 
si výstavu vychutnali do sýtosti. Choďte sa 
na ňu určite pozrieť aj vy.

Asi najočakávanejšou udalosťou v máji 
bola prezentácia ročníkových prác. 

Žiaci si vybrali svoju tému  a celý rok  
na nej usilovne pracovali. Zbierali  pre-
zentačný materiál, vyrábali modely, lepili, 
pátrali a získavali informácie, aby o svojej 
téme vedeli čo najviac. Počas vedeckých 
konferencií v každej triede prezentovali 
svoje ročníkové práce formou plagátu alebo 
powerpointovej prezentácie. Aj takto sa naši 
žiaci učia vystupovať pred publikom, zvlá-
dať trému, rozvíjajú svoj sebaprezentačný 

potenciál. Všetky tieto zručnosti sa im  
v živote určite veľmi zídu.

V gymnáziu sa máj niesol v duchu 
maturitných skúšok, počas ktorých 

bolo najdôležitejšie podať najlepší osob-
ný výkon pred maturitnými komisiami. 
Všetci naši študenti boli úspešní a počas 
svojich odpovedí zúročili všetko, čo sa 
počas štúdia naučili. Všetkým novým 
absolventom blahoželáme a držíme 
prsty pri štarte do novej etapy života. 
Ostatní študenti si tiež nevedia obdobie 
maturít vynachváliť, pretože na nich 
čakajú zaujímavé exkurzie a aktivity. 
Žiaci osemročného odboru navštívi-
li Slovenské múzeum ochrany prírody  
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 

Absolvovali tu vzdelávací program, ktorý 
im objasnil molekulové základy dedičnosti, 
ako aj vplyv životného prostredia na dedič-
ný materiál. Tí starší z päťročného odboru 
sa vybrali do košického Steel parku vedy  
a zábavy, kde mali možnosť skúmať a ove-
rovať si rôzne zaujímavé technické pokusy.

Žiaci prímy, kvarty, III. A a IV.A navštívi-
li kino Tatran, kde si pozreli videopro-

jekciu na tému Kuba – dve tváre slobody. 
Preniesli sa tak do zákutí Karibiku a mohli 
tak spoznať danú kultúru, tradície i prírodu.

Naši študenti si uvedomujú, že v deji-
nách ľudstva sú momenty a miesta,  

na ktoré sa nesmie nikdy zabudnúť. Jedným 
z takých miest je aj Oswienčim. Návšteva 
koncentračného tábora bola  neopakovateľ-
ne silným zážitkom najmä pre autentickosť 
celého areálu – možnosť vidieť originál-
ne bloky, strážne veže či plynové komory. 
Chodiť po miestach, ktoré pripomínajú tem-
né stránky histórie, je mementom a varova-
ním zároveň.

Ako už je u nás v škole zvykom, nikdy 
nezabúdame pomáhať. Teraz by sme 

potrebovali pomoc od vás. Stále zbierame 
staré zubné kefy. Ak už vaše kefky doslúžili, 
nemusia skončiť na skládke odpadu. Prines-
te ich k nám a my ich odovzdáme spoloč-
nosti Curaprox. Výmenou za ne získame set 
košov na triedenie odpadu vyrobený zo zre-
cyklovaných zubných kefiek. Chýba nám 
ešte 70 kefiek. Pomôžete nám?

Milí rodičia, ste pre nás dôležitými part-
nermi, preto sa s vami radi stretáva-

me okrem školy aj pri iných príležitostiach. 
Dovoľte nám pozvať vás na Picnic Day, kde 
na vás čaká veľa zaujímavých prekvapení, 
ktoré pripravili vaše deti spolu so svojimi 
učiteľmi. Tešíme sa na stretnutie s vami  
vo štvrtok 6. 6. 2019 o 16:00 v Aqua City.

Dobré noviny
májové

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

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

Objavitelia si v máji vyskúšali, ako zvlá-
dajú aktívne počúvanie. Niektorí boli 

milo prekvapení, ako dobre im to ide. Iní zis-
tili, že na ňom ešte musia popracovať. Ak-
tívne počúvanie všetci využili aj počas pre-
zentácií ročníkových prác. Paľko, Nikolas  

a Anička mali tento rok svoju premiéru a spo-
lu s ostatnými, už skúsenými Objaviteľmi to 
zvládli výborne. Na konci dňa mali zo seba 
všetci skvelý pocit, lebo aj napriek prvotnej 
tréme svoje práce krásne odprezentovali.

5.O a 6.O – Objavitelia (špeciálne triedy)
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https://twitter.com/YourLifeAcademy


Májové Dobré noviny vám opäť prináša-
jú množstvo zaujímavostí zo života v Life 
Academy.

Najväčšou udalosťou mesiaca máj pre 
deti v materskej škole bola športová 

olympiáda mesta Poprad. Už od začiatku 
školského roka sa na ňu všetci pripravova-
li, trénovali, skákali, behali, ale aj tipovali, 
ktorým z nich sa tento rok podarí dostať  
do užšieho výberu a reprezentovať našu 
škôlku. Vybrali sme dobre - naši štyria ši-
kovní škôlkari Matúško, Cynthia, Lola  
a Boris vybojovali 3.miesto. Sme na nich 
pyšní.

O tom, že predškoláci majú šport radi, 
netreba pochybovať. Tentokrát si  

pod vedením skúsených lektorov zdokona-
ľujú svoje plavecké zručnosti v bazénoch 
Aqua City Poprad.

Máj sa niesol v znamení športu, ale aj 
zdravej výživy. Šidielka dobre vedia, 

že nie je nič lepšie ako začať deň so zdra-
vými raňajkami. Nachystali preto ochutnáv-
ku mlieka a mliečnych výrobkov, aby sme 
takto oslávili Medzinárodný deň mlieka.

Týždeň detskej radosti – to bol názov 
posledného májového týždňa. Lebo 

oslavovať MDD jeden deň nestačí. Det-
ské ihrisko, bublifuky, výlet vláčikom, 
výroba zmrzliny, cukrová vata, preteky 
s autíčkami, mini módna prehliadka, 
diskotéka, kino a popcorn. No nechceli 
by ste byť aj vy na chvíľku dieťaťom  
v našej škôlke?

Lifekáči zo základnej školy sa  
po roku opäť zúčastnili na vyhodno-

tení súťaže školských časopisov základ-
ných škôl Prešovského kraja Perohryz. 
Po vyhodnotení nasledovali aj obľúbe-
né workshopy a priama spätná väzba 
od hodnotiacich. No a ako dopadol náš 
školský časopis Life Vtáčik? Porotcami 
bol veľmi kladne a pozitívne ohodnote-
ný. Je to vďaka šikovnosti a nápaditosti 
našich skvelých žiakov, ktorým pomáhajú 
ich pani učiteľky.

Pátrači, žiaci druhého ročníka, sa zau-
jímajú o zamestnania aj na hodinách 

prvouky. Najlepšia cesta, ako sa o nich do-
zvedieť čo najviac je prostredníctvom zá-
žitkového učenia, preto sa vybrali priamo 
k tým najpovolanejším a vybrali si jedno 
z najťažších povolaní. Hasičov. Pátrači sa 
dozvedeli mnoho nových a zaujímavých 
informácií a zistili, že táto práca nie je nao-
zaj jednoduchá a vyžaduje si veľa síl, ktoré 

hasiči získavajú hlavne poctivým cvičením 
a tréningom.

Videli ste už zblízka jeden z divov sveta? 
Námorníci áno. A ani nemuseli ďaleko 

chodiť. Vojaci čínskej terakotovej armády  
v celej svojej majestátnosti sa stali cieľom 
ich návštevy v Tatranskej galérii. Najprv ab-
solvovali zaujímavé tvorivé dielne a potom 
si výstavu vychutnali do sýtosti. Choďte sa 
na ňu určite pozrieť aj vy.

Asi najočakávanejšou udalosťou v máji 
bola prezentácia ročníkových prác. 

Žiaci si vybrali svoju tému  a celý rok  
na nej usilovne pracovali. Zbierali  pre-
zentačný materiál, vyrábali modely, lepili, 
pátrali a získavali informácie, aby o svojej 
téme vedeli čo najviac. Počas vedeckých 
konferencií v každej triede prezentovali 
svoje ročníkové práce formou plagátu alebo 
powerpointovej prezentácie. Aj takto sa naši 
žiaci učia vystupovať pred publikom, zvlá-
dať trému, rozvíjajú svoj sebaprezentačný 

potenciál. Všetky tieto zručnosti sa im  
v živote určite veľmi zídu.

V gymnáziu sa máj niesol v duchu 
maturitných skúšok, počas ktorých 

bolo najdôležitejšie podať najlepší osob-
ný výkon pred maturitnými komisiami. 
Všetci naši študenti boli úspešní a počas 
svojich odpovedí zúročili všetko, čo sa 
počas štúdia naučili. Všetkým novým 
absolventom blahoželáme a držíme 
prsty pri štarte do novej etapy života. 
Ostatní študenti si tiež nevedia obdobie 
maturít vynachváliť, pretože na nich 
čakajú zaujímavé exkurzie a aktivity. 
Žiaci osemročného odboru navštívi-
li Slovenské múzeum ochrany prírody  
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 

Absolvovali tu vzdelávací program, ktorý 
im objasnil molekulové základy dedičnosti, 
ako aj vplyv životného prostredia na dedič-
ný materiál. Tí starší z päťročného odboru 
sa vybrali do košického Steel parku vedy  
a zábavy, kde mali možnosť skúmať a ove-
rovať si rôzne zaujímavé technické pokusy.

Žiaci prímy, kvarty, III. A a IV.A navštívi-
li kino Tatran, kde si pozreli videopro-

jekciu na tému Kuba – dve tváre slobody. 
Preniesli sa tak do zákutí Karibiku a mohli 
tak spoznať danú kultúru, tradície i prírodu.

Naši študenti si uvedomujú, že v deji-
nách ľudstva sú momenty a miesta,  

na ktoré sa nesmie nikdy zabudnúť. Jedným 
z takých miest je aj Oswienčim. Návšteva 
koncentračného tábora bola  neopakovateľ-
ne silným zážitkom najmä pre autentickosť 
celého areálu – možnosť vidieť originál-
ne bloky, strážne veže či plynové komory. 
Chodiť po miestach, ktoré pripomínajú tem-
né stránky histórie, je mementom a varova-
ním zároveň.

Ako už je u nás v škole zvykom, nikdy 
nezabúdame pomáhať. Teraz by sme 

potrebovali pomoc od vás. Stále zbierame 
staré zubné kefy. Ak už vaše kefky doslúžili, 
nemusia skončiť na skládke odpadu. Prines-
te ich k nám a my ich odovzdáme spoloč-
nosti Curaprox. Výmenou za ne získame set 
košov na triedenie odpadu vyrobený zo zre-
cyklovaných zubných kefiek. Chýba nám 
ešte 70 kefiek. Pomôžete nám?

Milí rodičia, ste pre nás dôležitými part-
nermi, preto sa s vami radi stretáva-

me okrem školy aj pri iných príležitostiach. 
Dovoľte nám pozvať vás na Picnic Day, kde 
na vás čaká veľa zaujímavých prekvapení, 
ktoré pripravili vaše deti spolu so svojimi 
učiteľmi. Tešíme sa na stretnutie s vami  
vo štvrtok 6. 6. 2019 o 16:00 v Aqua City.

Dobré noviny
májové

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

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.

Kozmonauti opäť úspešne ukončili  
a zvládli ďalší mesiac. Pracovali usilov-

ne ako včeličky. Blíži sa koniec školského 
roka, preto sa vzorne pripravujú na hodiny 
a snažia sa dosiahnuť čo najlepšie výsledky. 
Máj bol pre Kozmonautov náročný, pretože 
ich čakala aj prezentácia ich ročníkovej prá-
ce. No všetci to zvládli bravúrne. Pochváliť 
by som chcela Danku, ktorá na svojej práci 
pracovala poctivo celý rok, robila modely  
a plagáty vlajok. Bolo vidieť, že tému vlajok 

má v malíčku. Martin nám zasa s nadšením 
porozprával o svojom obľúbenom špor-
te – basketbale a zasvätil nás do jeho tajov. 
Taktiež by som chcela pochváliť Vandu, kto-
rá prezentáciu odštartovala a zvládla to vý-
borne. Sarah a Paľko nás tiež veľmi pútavo 
vtiahli do svojich tém, ktoré sme so zataje-
ným dychom sledovali. Mirkovi gratulujeme 
k postupu do školského kola a držíme prsty. 
Všetkým veľmi pekne ďakujem za ich usi-
lovnosť pri práci.

7.K a 8.K – Kozmonauti (špeciálne triedy)
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Májové Dobré noviny vám opäť prináša-
jú množstvo zaujímavostí zo života v Life 
Academy.

Najväčšou udalosťou mesiaca máj pre 
deti v materskej škole bola športová 

olympiáda mesta Poprad. Už od začiatku 
školského roka sa na ňu všetci pripravova-
li, trénovali, skákali, behali, ale aj tipovali, 
ktorým z nich sa tento rok podarí dostať  
do užšieho výberu a reprezentovať našu 
škôlku. Vybrali sme dobre - naši štyria ši-
kovní škôlkari Matúško, Cynthia, Lola  
a Boris vybojovali 3.miesto. Sme na nich 
pyšní.

O tom, že predškoláci majú šport radi, 
netreba pochybovať. Tentokrát si  

pod vedením skúsených lektorov zdokona-
ľujú svoje plavecké zručnosti v bazénoch 
Aqua City Poprad.

Máj sa niesol v znamení športu, ale aj 
zdravej výživy. Šidielka dobre vedia, 

že nie je nič lepšie ako začať deň so zdra-
vými raňajkami. Nachystali preto ochutnáv-
ku mlieka a mliečnych výrobkov, aby sme 
takto oslávili Medzinárodný deň mlieka.

Týždeň detskej radosti – to bol názov 
posledného májového týždňa. Lebo 

oslavovať MDD jeden deň nestačí. Det-
ské ihrisko, bublifuky, výlet vláčikom, 
výroba zmrzliny, cukrová vata, preteky 
s autíčkami, mini módna prehliadka, 
diskotéka, kino a popcorn. No nechceli 
by ste byť aj vy na chvíľku dieťaťom  
v našej škôlke?

Lifekáči zo základnej školy sa  
po roku opäť zúčastnili na vyhodno-

tení súťaže školských časopisov základ-
ných škôl Prešovského kraja Perohryz. 
Po vyhodnotení nasledovali aj obľúbe-
né workshopy a priama spätná väzba 
od hodnotiacich. No a ako dopadol náš 
školský časopis Life Vtáčik? Porotcami 
bol veľmi kladne a pozitívne ohodnote-
ný. Je to vďaka šikovnosti a nápaditosti 
našich skvelých žiakov, ktorým pomáhajú 
ich pani učiteľky.

Pátrači, žiaci druhého ročníka, sa zau-
jímajú o zamestnania aj na hodinách 

prvouky. Najlepšia cesta, ako sa o nich do-
zvedieť čo najviac je prostredníctvom zá-
žitkového učenia, preto sa vybrali priamo 
k tým najpovolanejším a vybrali si jedno 
z najťažších povolaní. Hasičov. Pátrači sa 
dozvedeli mnoho nových a zaujímavých 
informácií a zistili, že táto práca nie je nao-
zaj jednoduchá a vyžaduje si veľa síl, ktoré 

hasiči získavajú hlavne poctivým cvičením 
a tréningom.

Videli ste už zblízka jeden z divov sveta? 
Námorníci áno. A ani nemuseli ďaleko 

chodiť. Vojaci čínskej terakotovej armády  
v celej svojej majestátnosti sa stali cieľom 
ich návštevy v Tatranskej galérii. Najprv ab-
solvovali zaujímavé tvorivé dielne a potom 
si výstavu vychutnali do sýtosti. Choďte sa 
na ňu určite pozrieť aj vy.

Asi najočakávanejšou udalosťou v máji 
bola prezentácia ročníkových prác. 

Žiaci si vybrali svoju tému  a celý rok  
na nej usilovne pracovali. Zbierali  pre-
zentačný materiál, vyrábali modely, lepili, 
pátrali a získavali informácie, aby o svojej 
téme vedeli čo najviac. Počas vedeckých 
konferencií v každej triede prezentovali 
svoje ročníkové práce formou plagátu alebo 
powerpointovej prezentácie. Aj takto sa naši 
žiaci učia vystupovať pred publikom, zvlá-
dať trému, rozvíjajú svoj sebaprezentačný 

potenciál. Všetky tieto zručnosti sa im  
v živote určite veľmi zídu.

V gymnáziu sa máj niesol v duchu 
maturitných skúšok, počas ktorých 

bolo najdôležitejšie podať najlepší osob-
ný výkon pred maturitnými komisiami. 
Všetci naši študenti boli úspešní a počas 
svojich odpovedí zúročili všetko, čo sa 
počas štúdia naučili. Všetkým novým 
absolventom blahoželáme a držíme 
prsty pri štarte do novej etapy života. 
Ostatní študenti si tiež nevedia obdobie 
maturít vynachváliť, pretože na nich 
čakajú zaujímavé exkurzie a aktivity. 
Žiaci osemročného odboru navštívi-
li Slovenské múzeum ochrany prírody  
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 

Absolvovali tu vzdelávací program, ktorý 
im objasnil molekulové základy dedičnosti, 
ako aj vplyv životného prostredia na dedič-
ný materiál. Tí starší z päťročného odboru 
sa vybrali do košického Steel parku vedy  
a zábavy, kde mali možnosť skúmať a ove-
rovať si rôzne zaujímavé technické pokusy.

Žiaci prímy, kvarty, III. A a IV.A navštívi-
li kino Tatran, kde si pozreli videopro-

jekciu na tému Kuba – dve tváre slobody. 
Preniesli sa tak do zákutí Karibiku a mohli 
tak spoznať danú kultúru, tradície i prírodu.

Naši študenti si uvedomujú, že v deji-
nách ľudstva sú momenty a miesta,  

na ktoré sa nesmie nikdy zabudnúť. Jedným 
z takých miest je aj Oswienčim. Návšteva 
koncentračného tábora bola  neopakovateľ-
ne silným zážitkom najmä pre autentickosť 
celého areálu – možnosť vidieť originál-
ne bloky, strážne veže či plynové komory. 
Chodiť po miestach, ktoré pripomínajú tem-
né stránky histórie, je mementom a varova-
ním zároveň.

Ako už je u nás v škole zvykom, nikdy 
nezabúdame pomáhať. Teraz by sme 

potrebovali pomoc od vás. Stále zbierame 
staré zubné kefy. Ak už vaše kefky doslúžili, 
nemusia skončiť na skládke odpadu. Prines-
te ich k nám a my ich odovzdáme spoloč-
nosti Curaprox. Výmenou za ne získame set 
košov na triedenie odpadu vyrobený zo zre-
cyklovaných zubných kefiek. Chýba nám 
ešte 70 kefiek. Pomôžete nám?

Milí rodičia, ste pre nás dôležitými part-
nermi, preto sa s vami radi stretáva-

me okrem školy aj pri iných príležitostiach. 
Dovoľte nám pozvať vás na Picnic Day, kde 
na vás čaká veľa zaujímavých prekvapení, 
ktoré pripravili vaše deti spolu so svojimi 
učiteľmi. Tešíme sa na stretnutie s vami  
vo štvrtok 6. 6. 2019 o 16:00 v Aqua City.

Dobré noviny
májové

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

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.

Začiatkom mája v termínoch 13.–16. 
5. prebehli dlho očakávané prijímacie 

skúšky na stredné školy. Myslím, že sme 
si – Prieskumníci a aj ja – konečne trošku 
vydýchli, pretože sme mali pocit, že je toho 
veľa. Gratulujem všetkým, pretože sa krás-
ne umiestnili na stredných školách, ktoré si 

vybrali. Výborne nám dopadlo aj školské 
kolo ročníkových prác, oceňujem aj podporu  
a prítomnosť rodičov na prezentáciách. Po-
stupujúcim na školské kolo ročníkových 
prác je Marko Lajš s témou Bicykel. Držíme 
mu palce.

9.P – Prieskumníci (špeciálne triedy)
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nosti Curaprox. Výmenou za ne získame set 
košov na triedenie odpadu vyrobený zo zre-
cyklovaných zubných kefiek. Chýba nám 
ešte 70 kefiek. Pomôžete nám?

Milí rodičia, ste pre nás dôležitými part-
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Dobré noviny
májové
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Fotogalérie k jednotlivým udalostiam si môžete pozrieť na našej novej internetovej stránke alebo na stránkach Facebooku materskej školy, základnej školy a gymnázia. Nezabudnite navštíviť aj náš Instagram a Twitter.

Minlý týždeň sme sa s prímanmi vybrali 
na cyklovýlet do Svitu. Začínali sme 

v pondelok ráno pri Life Academy. Po pár 
metroch rana ako z dela, jednému žiakovi 
praskla duša na bicykli. To nás nezastavi-
lo, bicykel sme vymenili a išli ďalej. Cestu 
sme zvládli všetci výborne. Vo Svite na Ko-

libe sme si zahrali hry, dali si zmrzlinu, išli  
do Escape room a na motokáry, cvičili jogu, 
hrali fľašu (to tvrdia žiaci) a veľmi dobre sa 
najedli. Po krátkej noci po nás prišli rodičia  
a išli sme domov. Vďaka všetkým za príjem-
nú atmosféru a dobré zážitky.

Príma (gymnázium)
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oslavovať MDD jeden deň nestačí. Det-
ské ihrisko, bublifuky, výlet vláčikom, 
výroba zmrzliny, cukrová vata, preteky 
s autíčkami, mini módna prehliadka, 
diskotéka, kino a popcorn. No nechceli 
by ste byť aj vy na chvíľku dieťaťom  
v našej škôlke?

Lifekáči zo základnej školy sa  
po roku opäť zúčastnili na vyhodno-

tení súťaže školských časopisov základ-
ných škôl Prešovského kraja Perohryz. 
Po vyhodnotení nasledovali aj obľúbe-
né workshopy a priama spätná väzba 
od hodnotiacich. No a ako dopadol náš 
školský časopis Life Vtáčik? Porotcami 
bol veľmi kladne a pozitívne ohodnote-
ný. Je to vďaka šikovnosti a nápaditosti 
našich skvelých žiakov, ktorým pomáhajú 
ich pani učiteľky.

Pátrači, žiaci druhého ročníka, sa zau-
jímajú o zamestnania aj na hodinách 

prvouky. Najlepšia cesta, ako sa o nich do-
zvedieť čo najviac je prostredníctvom zá-
žitkového učenia, preto sa vybrali priamo 
k tým najpovolanejším a vybrali si jedno 
z najťažších povolaní. Hasičov. Pátrači sa 
dozvedeli mnoho nových a zaujímavých 
informácií a zistili, že táto práca nie je nao-
zaj jednoduchá a vyžaduje si veľa síl, ktoré 

hasiči získavajú hlavne poctivým cvičením 
a tréningom.

Videli ste už zblízka jeden z divov sveta? 
Námorníci áno. A ani nemuseli ďaleko 

chodiť. Vojaci čínskej terakotovej armády  
v celej svojej majestátnosti sa stali cieľom 
ich návštevy v Tatranskej galérii. Najprv ab-
solvovali zaujímavé tvorivé dielne a potom 
si výstavu vychutnali do sýtosti. Choďte sa 
na ňu určite pozrieť aj vy.

Asi najočakávanejšou udalosťou v máji 
bola prezentácia ročníkových prác. 

Žiaci si vybrali svoju tému  a celý rok  
na nej usilovne pracovali. Zbierali  pre-
zentačný materiál, vyrábali modely, lepili, 
pátrali a získavali informácie, aby o svojej 
téme vedeli čo najviac. Počas vedeckých 
konferencií v každej triede prezentovali 
svoje ročníkové práce formou plagátu alebo 
powerpointovej prezentácie. Aj takto sa naši 
žiaci učia vystupovať pred publikom, zvlá-
dať trému, rozvíjajú svoj sebaprezentačný 

potenciál. Všetky tieto zručnosti sa im  
v živote určite veľmi zídu.

V gymnáziu sa máj niesol v duchu 
maturitných skúšok, počas ktorých 

bolo najdôležitejšie podať najlepší osob-
ný výkon pred maturitnými komisiami. 
Všetci naši študenti boli úspešní a počas 
svojich odpovedí zúročili všetko, čo sa 
počas štúdia naučili. Všetkým novým 
absolventom blahoželáme a držíme 
prsty pri štarte do novej etapy života. 
Ostatní študenti si tiež nevedia obdobie 
maturít vynachváliť, pretože na nich 
čakajú zaujímavé exkurzie a aktivity. 
Žiaci osemročného odboru navštívi-
li Slovenské múzeum ochrany prírody  
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 

Absolvovali tu vzdelávací program, ktorý 
im objasnil molekulové základy dedičnosti, 
ako aj vplyv životného prostredia na dedič-
ný materiál. Tí starší z päťročného odboru 
sa vybrali do košického Steel parku vedy  
a zábavy, kde mali možnosť skúmať a ove-
rovať si rôzne zaujímavé technické pokusy.

Žiaci prímy, kvarty, III. A a IV.A navštívi-
li kino Tatran, kde si pozreli videopro-

jekciu na tému Kuba – dve tváre slobody. 
Preniesli sa tak do zákutí Karibiku a mohli 
tak spoznať danú kultúru, tradície i prírodu.

Naši študenti si uvedomujú, že v deji-
nách ľudstva sú momenty a miesta,  

na ktoré sa nesmie nikdy zabudnúť. Jedným 
z takých miest je aj Oswienčim. Návšteva 
koncentračného tábora bola  neopakovateľ-
ne silným zážitkom najmä pre autentickosť 
celého areálu – možnosť vidieť originál-
ne bloky, strážne veže či plynové komory. 
Chodiť po miestach, ktoré pripomínajú tem-
né stránky histórie, je mementom a varova-
ním zároveň.

Ako už je u nás v škole zvykom, nikdy 
nezabúdame pomáhať. Teraz by sme 

potrebovali pomoc od vás. Stále zbierame 
staré zubné kefy. Ak už vaše kefky doslúžili, 
nemusia skončiť na skládke odpadu. Prines-
te ich k nám a my ich odovzdáme spoloč-
nosti Curaprox. Výmenou za ne získame set 
košov na triedenie odpadu vyrobený zo zre-
cyklovaných zubných kefiek. Chýba nám 
ešte 70 kefiek. Pomôžete nám?

Milí rodičia, ste pre nás dôležitými part-
nermi, preto sa s vami radi stretáva-

me okrem školy aj pri iných príležitostiach. 
Dovoľte nám pozvať vás na Picnic Day, kde 
na vás čaká veľa zaujímavých prekvapení, 
ktoré pripravili vaše deti spolu so svojimi 
učiteľmi. Tešíme sa na stretnutie s vami  
vo štvrtok 6. 6. 2019 o 16:00 v Aqua City.

Dobré noviny
májové

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

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

V máji mala sekunda plné ruky práce  
s prípravou aktivity na Picnic day.  

Na komunitách sme rozvíjali aj naďalej ži-
votnú zručnosť zmysel pre humor. Na ho-
dinách biológie žiaci vytvorili zaujímavú 

didaktickú pomôcku o telesných sústavách, 
ktorú nazvali Vilma. No a na hodinách de-
jepisu sme sa venovali napr. inšpiratívnym 
aplikačným úlohám o Bratislave a osvieten-
ských vládcoch.

Sekunda (gymnázium)
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Májové Dobré noviny vám opäť prináša-
jú množstvo zaujímavostí zo života v Life 
Academy.

Najväčšou udalosťou mesiaca máj pre 
deti v materskej škole bola športová 

olympiáda mesta Poprad. Už od začiatku 
školského roka sa na ňu všetci pripravova-
li, trénovali, skákali, behali, ale aj tipovali, 
ktorým z nich sa tento rok podarí dostať  
do užšieho výberu a reprezentovať našu 
škôlku. Vybrali sme dobre - naši štyria ši-
kovní škôlkari Matúško, Cynthia, Lola  
a Boris vybojovali 3.miesto. Sme na nich 
pyšní.

O tom, že predškoláci majú šport radi, 
netreba pochybovať. Tentokrát si  

pod vedením skúsených lektorov zdokona-
ľujú svoje plavecké zručnosti v bazénoch 
Aqua City Poprad.

Máj sa niesol v znamení športu, ale aj 
zdravej výživy. Šidielka dobre vedia, 

že nie je nič lepšie ako začať deň so zdra-
vými raňajkami. Nachystali preto ochutnáv-
ku mlieka a mliečnych výrobkov, aby sme 
takto oslávili Medzinárodný deň mlieka.

Týždeň detskej radosti – to bol názov 
posledného májového týždňa. Lebo 

oslavovať MDD jeden deň nestačí. Det-
ské ihrisko, bublifuky, výlet vláčikom, 
výroba zmrzliny, cukrová vata, preteky 
s autíčkami, mini módna prehliadka, 
diskotéka, kino a popcorn. No nechceli 
by ste byť aj vy na chvíľku dieťaťom  
v našej škôlke?

Lifekáči zo základnej školy sa  
po roku opäť zúčastnili na vyhodno-

tení súťaže školských časopisov základ-
ných škôl Prešovského kraja Perohryz. 
Po vyhodnotení nasledovali aj obľúbe-
né workshopy a priama spätná väzba 
od hodnotiacich. No a ako dopadol náš 
školský časopis Life Vtáčik? Porotcami 
bol veľmi kladne a pozitívne ohodnote-
ný. Je to vďaka šikovnosti a nápaditosti 
našich skvelých žiakov, ktorým pomáhajú 
ich pani učiteľky.

Pátrači, žiaci druhého ročníka, sa zau-
jímajú o zamestnania aj na hodinách 

prvouky. Najlepšia cesta, ako sa o nich do-
zvedieť čo najviac je prostredníctvom zá-
žitkového učenia, preto sa vybrali priamo 
k tým najpovolanejším a vybrali si jedno 
z najťažších povolaní. Hasičov. Pátrači sa 
dozvedeli mnoho nových a zaujímavých 
informácií a zistili, že táto práca nie je nao-
zaj jednoduchá a vyžaduje si veľa síl, ktoré 

hasiči získavajú hlavne poctivým cvičením 
a tréningom.

Videli ste už zblízka jeden z divov sveta? 
Námorníci áno. A ani nemuseli ďaleko 

chodiť. Vojaci čínskej terakotovej armády  
v celej svojej majestátnosti sa stali cieľom 
ich návštevy v Tatranskej galérii. Najprv ab-
solvovali zaujímavé tvorivé dielne a potom 
si výstavu vychutnali do sýtosti. Choďte sa 
na ňu určite pozrieť aj vy.

Asi najočakávanejšou udalosťou v máji 
bola prezentácia ročníkových prác. 

Žiaci si vybrali svoju tému  a celý rok  
na nej usilovne pracovali. Zbierali  pre-
zentačný materiál, vyrábali modely, lepili, 
pátrali a získavali informácie, aby o svojej 
téme vedeli čo najviac. Počas vedeckých 
konferencií v každej triede prezentovali 
svoje ročníkové práce formou plagátu alebo 
powerpointovej prezentácie. Aj takto sa naši 
žiaci učia vystupovať pred publikom, zvlá-
dať trému, rozvíjajú svoj sebaprezentačný 

potenciál. Všetky tieto zručnosti sa im  
v živote určite veľmi zídu.

V gymnáziu sa máj niesol v duchu 
maturitných skúšok, počas ktorých 

bolo najdôležitejšie podať najlepší osob-
ný výkon pred maturitnými komisiami. 
Všetci naši študenti boli úspešní a počas 
svojich odpovedí zúročili všetko, čo sa 
počas štúdia naučili. Všetkým novým 
absolventom blahoželáme a držíme 
prsty pri štarte do novej etapy života. 
Ostatní študenti si tiež nevedia obdobie 
maturít vynachváliť, pretože na nich 
čakajú zaujímavé exkurzie a aktivity. 
Žiaci osemročného odboru navštívi-
li Slovenské múzeum ochrany prírody  
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 

Absolvovali tu vzdelávací program, ktorý 
im objasnil molekulové základy dedičnosti, 
ako aj vplyv životného prostredia na dedič-
ný materiál. Tí starší z päťročného odboru 
sa vybrali do košického Steel parku vedy  
a zábavy, kde mali možnosť skúmať a ove-
rovať si rôzne zaujímavé technické pokusy.

Žiaci prímy, kvarty, III. A a IV.A navštívi-
li kino Tatran, kde si pozreli videopro-

jekciu na tému Kuba – dve tváre slobody. 
Preniesli sa tak do zákutí Karibiku a mohli 
tak spoznať danú kultúru, tradície i prírodu.

Naši študenti si uvedomujú, že v deji-
nách ľudstva sú momenty a miesta,  

na ktoré sa nesmie nikdy zabudnúť. Jedným 
z takých miest je aj Oswienčim. Návšteva 
koncentračného tábora bola  neopakovateľ-
ne silným zážitkom najmä pre autentickosť 
celého areálu – možnosť vidieť originál-
ne bloky, strážne veže či plynové komory. 
Chodiť po miestach, ktoré pripomínajú tem-
né stránky histórie, je mementom a varova-
ním zároveň.

Ako už je u nás v škole zvykom, nikdy 
nezabúdame pomáhať. Teraz by sme 

potrebovali pomoc od vás. Stále zbierame 
staré zubné kefy. Ak už vaše kefky doslúžili, 
nemusia skončiť na skládke odpadu. Prines-
te ich k nám a my ich odovzdáme spoloč-
nosti Curaprox. Výmenou za ne získame set 
košov na triedenie odpadu vyrobený zo zre-
cyklovaných zubných kefiek. Chýba nám 
ešte 70 kefiek. Pomôžete nám?

Milí rodičia, ste pre nás dôležitými part-
nermi, preto sa s vami radi stretáva-

me okrem školy aj pri iných príležitostiach. 
Dovoľte nám pozvať vás na Picnic Day, kde 
na vás čaká veľa zaujímavých prekvapení, 
ktoré pripravili vaše deti spolu so svojimi 
učiteľmi. Tešíme sa na stretnutie s vami  
vo štvrtok 6. 6. 2019 o 16:00 v Aqua City.

Dobré noviny
májové

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

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

V máji sme venovali väčšiu pozornosť 
ekológii. Na hodinách anglického jazy-

ka sme tvorili projekty s environmentálnou 
témou. Etická výchova priniesla diskusiu  
o vyčerpateľných prírodných zdrojoch,  
v praxi sme si vyskúšali upcykláciu a videli 
sme príbeh WALL–E o tom, čo sa môže stať, 
keď znečistíme našu Zem. Venovali sme sa aj 

človeku, na biológii sme maľovali, strihali, 
lepili a vyrobili sme maketu reťazca ľudskej 
DNA. Na občianskej náuke sme preberali 
tému ľudská osobnosť. Podľa charakteristík 
sme sa zaradili do jedného zo štyroch typov 
osobností a psychologickým testom sme si 
naše predpoklady potvrdili alebo vyvrátili. 
Čo myslíte, bol náš odhad úspešný?

Tercia (gymnázium)
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Májové Dobré noviny vám opäť prináša-
jú množstvo zaujímavostí zo života v Life 
Academy.

Najväčšou udalosťou mesiaca máj pre 
deti v materskej škole bola športová 

olympiáda mesta Poprad. Už od začiatku 
školského roka sa na ňu všetci pripravova-
li, trénovali, skákali, behali, ale aj tipovali, 
ktorým z nich sa tento rok podarí dostať  
do užšieho výberu a reprezentovať našu 
škôlku. Vybrali sme dobre - naši štyria ši-
kovní škôlkari Matúško, Cynthia, Lola  
a Boris vybojovali 3.miesto. Sme na nich 
pyšní.

O tom, že predškoláci majú šport radi, 
netreba pochybovať. Tentokrát si  

pod vedením skúsených lektorov zdokona-
ľujú svoje plavecké zručnosti v bazénoch 
Aqua City Poprad.

Máj sa niesol v znamení športu, ale aj 
zdravej výživy. Šidielka dobre vedia, 

že nie je nič lepšie ako začať deň so zdra-
vými raňajkami. Nachystali preto ochutnáv-
ku mlieka a mliečnych výrobkov, aby sme 
takto oslávili Medzinárodný deň mlieka.

Týždeň detskej radosti – to bol názov 
posledného májového týždňa. Lebo 

oslavovať MDD jeden deň nestačí. Det-
ské ihrisko, bublifuky, výlet vláčikom, 
výroba zmrzliny, cukrová vata, preteky 
s autíčkami, mini módna prehliadka, 
diskotéka, kino a popcorn. No nechceli 
by ste byť aj vy na chvíľku dieťaťom  
v našej škôlke?

Lifekáči zo základnej školy sa  
po roku opäť zúčastnili na vyhodno-

tení súťaže školských časopisov základ-
ných škôl Prešovského kraja Perohryz. 
Po vyhodnotení nasledovali aj obľúbe-
né workshopy a priama spätná väzba 
od hodnotiacich. No a ako dopadol náš 
školský časopis Life Vtáčik? Porotcami 
bol veľmi kladne a pozitívne ohodnote-
ný. Je to vďaka šikovnosti a nápaditosti 
našich skvelých žiakov, ktorým pomáhajú 
ich pani učiteľky.

Pátrači, žiaci druhého ročníka, sa zau-
jímajú o zamestnania aj na hodinách 

prvouky. Najlepšia cesta, ako sa o nich do-
zvedieť čo najviac je prostredníctvom zá-
žitkového učenia, preto sa vybrali priamo 
k tým najpovolanejším a vybrali si jedno 
z najťažších povolaní. Hasičov. Pátrači sa 
dozvedeli mnoho nových a zaujímavých 
informácií a zistili, že táto práca nie je nao-
zaj jednoduchá a vyžaduje si veľa síl, ktoré 

hasiči získavajú hlavne poctivým cvičením 
a tréningom.

Videli ste už zblízka jeden z divov sveta? 
Námorníci áno. A ani nemuseli ďaleko 

chodiť. Vojaci čínskej terakotovej armády  
v celej svojej majestátnosti sa stali cieľom 
ich návštevy v Tatranskej galérii. Najprv ab-
solvovali zaujímavé tvorivé dielne a potom 
si výstavu vychutnali do sýtosti. Choďte sa 
na ňu určite pozrieť aj vy.

Asi najočakávanejšou udalosťou v máji 
bola prezentácia ročníkových prác. 

Žiaci si vybrali svoju tému  a celý rok  
na nej usilovne pracovali. Zbierali  pre-
zentačný materiál, vyrábali modely, lepili, 
pátrali a získavali informácie, aby o svojej 
téme vedeli čo najviac. Počas vedeckých 
konferencií v každej triede prezentovali 
svoje ročníkové práce formou plagátu alebo 
powerpointovej prezentácie. Aj takto sa naši 
žiaci učia vystupovať pred publikom, zvlá-
dať trému, rozvíjajú svoj sebaprezentačný 

potenciál. Všetky tieto zručnosti sa im  
v živote určite veľmi zídu.

V gymnáziu sa máj niesol v duchu 
maturitných skúšok, počas ktorých 

bolo najdôležitejšie podať najlepší osob-
ný výkon pred maturitnými komisiami. 
Všetci naši študenti boli úspešní a počas 
svojich odpovedí zúročili všetko, čo sa 
počas štúdia naučili. Všetkým novým 
absolventom blahoželáme a držíme 
prsty pri štarte do novej etapy života. 
Ostatní študenti si tiež nevedia obdobie 
maturít vynachváliť, pretože na nich 
čakajú zaujímavé exkurzie a aktivity. 
Žiaci osemročného odboru navštívi-
li Slovenské múzeum ochrany prírody  
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 

Absolvovali tu vzdelávací program, ktorý 
im objasnil molekulové základy dedičnosti, 
ako aj vplyv životného prostredia na dedič-
ný materiál. Tí starší z päťročného odboru 
sa vybrali do košického Steel parku vedy  
a zábavy, kde mali možnosť skúmať a ove-
rovať si rôzne zaujímavé technické pokusy.

Žiaci prímy, kvarty, III. A a IV.A navštívi-
li kino Tatran, kde si pozreli videopro-

jekciu na tému Kuba – dve tváre slobody. 
Preniesli sa tak do zákutí Karibiku a mohli 
tak spoznať danú kultúru, tradície i prírodu.

Naši študenti si uvedomujú, že v deji-
nách ľudstva sú momenty a miesta,  

na ktoré sa nesmie nikdy zabudnúť. Jedným 
z takých miest je aj Oswienčim. Návšteva 
koncentračného tábora bola  neopakovateľ-
ne silným zážitkom najmä pre autentickosť 
celého areálu – možnosť vidieť originál-
ne bloky, strážne veže či plynové komory. 
Chodiť po miestach, ktoré pripomínajú tem-
né stránky histórie, je mementom a varova-
ním zároveň.

Ako už je u nás v škole zvykom, nikdy 
nezabúdame pomáhať. Teraz by sme 

potrebovali pomoc od vás. Stále zbierame 
staré zubné kefy. Ak už vaše kefky doslúžili, 
nemusia skončiť na skládke odpadu. Prines-
te ich k nám a my ich odovzdáme spoloč-
nosti Curaprox. Výmenou za ne získame set 
košov na triedenie odpadu vyrobený zo zre-
cyklovaných zubných kefiek. Chýba nám 
ešte 70 kefiek. Pomôžete nám?

Milí rodičia, ste pre nás dôležitými part-
nermi, preto sa s vami radi stretáva-

me okrem školy aj pri iných príležitostiach. 
Dovoľte nám pozvať vás na Picnic Day, kde 
na vás čaká veľa zaujímavých prekvapení, 
ktoré pripravili vaše deti spolu so svojimi 
učiteľmi. Tešíme sa na stretnutie s vami  
vo štvrtok 6. 6. 2019 o 16:00 v Aqua City.

Dobré noviny
májové

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

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

Mesiac máj sa pre nás niesol v duchu 
poznávania. Najskôr sme sa vydali 

na potulky okolo sveta, konkrétne na Kubu. 
Prostredníctvom filmu a moderátorov sme 
sa veľa dozvedeli o tom, ako žijú ľudia  
na tomto exotickom ostrove v Karibskom 
mori. Ďalej nás naše cesty doviedli  
do Osvienčimu – do koncentračného tábora, 
ktorý bol postavený počas druhej svetovej 

vojny. Smrť v ňom našlo viac ako milión 
ľudí. Prehliadka tábora nenechala ani jed-
ného z nás chladným. Mesiac máj sme za-
končili exkurziou do Liptovského Mikuláša. 
Absolvovali sme zaujímavú prednášku z ob-
lasti genetiky a pozreli sme si stálu expozíciu 
Slovenského múzea ochrany prírody a jasky-
niarstva. Bolo to pre nás veľmi obohacujúce.

Kvarta (gymnázium)
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Májové Dobré noviny vám opäť prináša-
jú množstvo zaujímavostí zo života v Life 
Academy.

Najväčšou udalosťou mesiaca máj pre 
deti v materskej škole bola športová 

olympiáda mesta Poprad. Už od začiatku 
školského roka sa na ňu všetci pripravova-
li, trénovali, skákali, behali, ale aj tipovali, 
ktorým z nich sa tento rok podarí dostať  
do užšieho výberu a reprezentovať našu 
škôlku. Vybrali sme dobre - naši štyria ši-
kovní škôlkari Matúško, Cynthia, Lola  
a Boris vybojovali 3.miesto. Sme na nich 
pyšní.

O tom, že predškoláci majú šport radi, 
netreba pochybovať. Tentokrát si  

pod vedením skúsených lektorov zdokona-
ľujú svoje plavecké zručnosti v bazénoch 
Aqua City Poprad.

Máj sa niesol v znamení športu, ale aj 
zdravej výživy. Šidielka dobre vedia, 

že nie je nič lepšie ako začať deň so zdra-
vými raňajkami. Nachystali preto ochutnáv-
ku mlieka a mliečnych výrobkov, aby sme 
takto oslávili Medzinárodný deň mlieka.

Týždeň detskej radosti – to bol názov 
posledného májového týždňa. Lebo 

oslavovať MDD jeden deň nestačí. Det-
ské ihrisko, bublifuky, výlet vláčikom, 
výroba zmrzliny, cukrová vata, preteky 
s autíčkami, mini módna prehliadka, 
diskotéka, kino a popcorn. No nechceli 
by ste byť aj vy na chvíľku dieťaťom  
v našej škôlke?

Lifekáči zo základnej školy sa  
po roku opäť zúčastnili na vyhodno-

tení súťaže školských časopisov základ-
ných škôl Prešovského kraja Perohryz. 
Po vyhodnotení nasledovali aj obľúbe-
né workshopy a priama spätná väzba 
od hodnotiacich. No a ako dopadol náš 
školský časopis Life Vtáčik? Porotcami 
bol veľmi kladne a pozitívne ohodnote-
ný. Je to vďaka šikovnosti a nápaditosti 
našich skvelých žiakov, ktorým pomáhajú 
ich pani učiteľky.

Pátrači, žiaci druhého ročníka, sa zau-
jímajú o zamestnania aj na hodinách 

prvouky. Najlepšia cesta, ako sa o nich do-
zvedieť čo najviac je prostredníctvom zá-
žitkového učenia, preto sa vybrali priamo 
k tým najpovolanejším a vybrali si jedno 
z najťažších povolaní. Hasičov. Pátrači sa 
dozvedeli mnoho nových a zaujímavých 
informácií a zistili, že táto práca nie je nao-
zaj jednoduchá a vyžaduje si veľa síl, ktoré 

hasiči získavajú hlavne poctivým cvičením 
a tréningom.

Videli ste už zblízka jeden z divov sveta? 
Námorníci áno. A ani nemuseli ďaleko 

chodiť. Vojaci čínskej terakotovej armády  
v celej svojej majestátnosti sa stali cieľom 
ich návštevy v Tatranskej galérii. Najprv ab-
solvovali zaujímavé tvorivé dielne a potom 
si výstavu vychutnali do sýtosti. Choďte sa 
na ňu určite pozrieť aj vy.

Asi najočakávanejšou udalosťou v máji 
bola prezentácia ročníkových prác. 

Žiaci si vybrali svoju tému  a celý rok  
na nej usilovne pracovali. Zbierali  pre-
zentačný materiál, vyrábali modely, lepili, 
pátrali a získavali informácie, aby o svojej 
téme vedeli čo najviac. Počas vedeckých 
konferencií v každej triede prezentovali 
svoje ročníkové práce formou plagátu alebo 
powerpointovej prezentácie. Aj takto sa naši 
žiaci učia vystupovať pred publikom, zvlá-
dať trému, rozvíjajú svoj sebaprezentačný 

potenciál. Všetky tieto zručnosti sa im  
v živote určite veľmi zídu.

V gymnáziu sa máj niesol v duchu 
maturitných skúšok, počas ktorých 

bolo najdôležitejšie podať najlepší osob-
ný výkon pred maturitnými komisiami. 
Všetci naši študenti boli úspešní a počas 
svojich odpovedí zúročili všetko, čo sa 
počas štúdia naučili. Všetkým novým 
absolventom blahoželáme a držíme 
prsty pri štarte do novej etapy života. 
Ostatní študenti si tiež nevedia obdobie 
maturít vynachváliť, pretože na nich 
čakajú zaujímavé exkurzie a aktivity. 
Žiaci osemročného odboru navštívi-
li Slovenské múzeum ochrany prírody  
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 

Absolvovali tu vzdelávací program, ktorý 
im objasnil molekulové základy dedičnosti, 
ako aj vplyv životného prostredia na dedič-
ný materiál. Tí starší z päťročného odboru 
sa vybrali do košického Steel parku vedy  
a zábavy, kde mali možnosť skúmať a ove-
rovať si rôzne zaujímavé technické pokusy.

Žiaci prímy, kvarty, III. A a IV.A navštívi-
li kino Tatran, kde si pozreli videopro-

jekciu na tému Kuba – dve tváre slobody. 
Preniesli sa tak do zákutí Karibiku a mohli 
tak spoznať danú kultúru, tradície i prírodu.

Naši študenti si uvedomujú, že v deji-
nách ľudstva sú momenty a miesta,  

na ktoré sa nesmie nikdy zabudnúť. Jedným 
z takých miest je aj Oswienčim. Návšteva 
koncentračného tábora bola  neopakovateľ-
ne silným zážitkom najmä pre autentickosť 
celého areálu – možnosť vidieť originál-
ne bloky, strážne veže či plynové komory. 
Chodiť po miestach, ktoré pripomínajú tem-
né stránky histórie, je mementom a varova-
ním zároveň.

Ako už je u nás v škole zvykom, nikdy 
nezabúdame pomáhať. Teraz by sme 

potrebovali pomoc od vás. Stále zbierame 
staré zubné kefy. Ak už vaše kefky doslúžili, 
nemusia skončiť na skládke odpadu. Prines-
te ich k nám a my ich odovzdáme spoloč-
nosti Curaprox. Výmenou za ne získame set 
košov na triedenie odpadu vyrobený zo zre-
cyklovaných zubných kefiek. Chýba nám 
ešte 70 kefiek. Pomôžete nám?

Milí rodičia, ste pre nás dôležitými part-
nermi, preto sa s vami radi stretáva-

me okrem školy aj pri iných príležitostiach. 
Dovoľte nám pozvať vás na Picnic Day, kde 
na vás čaká veľa zaujímavých prekvapení, 
ktoré pripravili vaše deti spolu so svojimi 
učiteľmi. Tešíme sa na stretnutie s vami  
vo štvrtok 6. 6. 2019 o 16:00 v Aqua City.

Dobré noviny
májové

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

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.

Na poslednej komunite sme plánovali 
koncoročný výlet. Zhodli sme sa v tom, 

že nepôjdeme do hotela alebo do chaty, ale 
strávime príjemné chvíle v Tatranskej Lom-
nici, kde si opečieme slaninku, zahráme si 
futbal a budeme sa snažiť úspešne zdolať 

lanovú dráhu. Dohodli sme sa na taktike, 
ktorá znie, že pomaly a s prázdnym bruškom 
ďalej zájdeš. Veľmi sa na výlet tešíme, preto-
že chceme vedieť, kto napokon zvíťazí. Ale 
som si istá, že vyhráme všetci.

1.A (gymnázium)
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Májové Dobré noviny vám opäť prináša-
jú množstvo zaujímavostí zo života v Life 
Academy.

Najväčšou udalosťou mesiaca máj pre 
deti v materskej škole bola športová 

olympiáda mesta Poprad. Už od začiatku 
školského roka sa na ňu všetci pripravova-
li, trénovali, skákali, behali, ale aj tipovali, 
ktorým z nich sa tento rok podarí dostať  
do užšieho výberu a reprezentovať našu 
škôlku. Vybrali sme dobre - naši štyria ši-
kovní škôlkari Matúško, Cynthia, Lola  
a Boris vybojovali 3.miesto. Sme na nich 
pyšní.

O tom, že predškoláci majú šport radi, 
netreba pochybovať. Tentokrát si  

pod vedením skúsených lektorov zdokona-
ľujú svoje plavecké zručnosti v bazénoch 
Aqua City Poprad.

Máj sa niesol v znamení športu, ale aj 
zdravej výživy. Šidielka dobre vedia, 

že nie je nič lepšie ako začať deň so zdra-
vými raňajkami. Nachystali preto ochutnáv-
ku mlieka a mliečnych výrobkov, aby sme 
takto oslávili Medzinárodný deň mlieka.

Týždeň detskej radosti – to bol názov 
posledného májového týždňa. Lebo 

oslavovať MDD jeden deň nestačí. Det-
ské ihrisko, bublifuky, výlet vláčikom, 
výroba zmrzliny, cukrová vata, preteky 
s autíčkami, mini módna prehliadka, 
diskotéka, kino a popcorn. No nechceli 
by ste byť aj vy na chvíľku dieťaťom  
v našej škôlke?

Lifekáči zo základnej školy sa  
po roku opäť zúčastnili na vyhodno-

tení súťaže školských časopisov základ-
ných škôl Prešovského kraja Perohryz. 
Po vyhodnotení nasledovali aj obľúbe-
né workshopy a priama spätná väzba 
od hodnotiacich. No a ako dopadol náš 
školský časopis Life Vtáčik? Porotcami 
bol veľmi kladne a pozitívne ohodnote-
ný. Je to vďaka šikovnosti a nápaditosti 
našich skvelých žiakov, ktorým pomáhajú 
ich pani učiteľky.

Pátrači, žiaci druhého ročníka, sa zau-
jímajú o zamestnania aj na hodinách 

prvouky. Najlepšia cesta, ako sa o nich do-
zvedieť čo najviac je prostredníctvom zá-
žitkového učenia, preto sa vybrali priamo 
k tým najpovolanejším a vybrali si jedno 
z najťažších povolaní. Hasičov. Pátrači sa 
dozvedeli mnoho nových a zaujímavých 
informácií a zistili, že táto práca nie je nao-
zaj jednoduchá a vyžaduje si veľa síl, ktoré 

hasiči získavajú hlavne poctivým cvičením 
a tréningom.

Videli ste už zblízka jeden z divov sveta? 
Námorníci áno. A ani nemuseli ďaleko 

chodiť. Vojaci čínskej terakotovej armády  
v celej svojej majestátnosti sa stali cieľom 
ich návštevy v Tatranskej galérii. Najprv ab-
solvovali zaujímavé tvorivé dielne a potom 
si výstavu vychutnali do sýtosti. Choďte sa 
na ňu určite pozrieť aj vy.

Asi najočakávanejšou udalosťou v máji 
bola prezentácia ročníkových prác. 

Žiaci si vybrali svoju tému  a celý rok  
na nej usilovne pracovali. Zbierali  pre-
zentačný materiál, vyrábali modely, lepili, 
pátrali a získavali informácie, aby o svojej 
téme vedeli čo najviac. Počas vedeckých 
konferencií v každej triede prezentovali 
svoje ročníkové práce formou plagátu alebo 
powerpointovej prezentácie. Aj takto sa naši 
žiaci učia vystupovať pred publikom, zvlá-
dať trému, rozvíjajú svoj sebaprezentačný 

potenciál. Všetky tieto zručnosti sa im  
v živote určite veľmi zídu.

V gymnáziu sa máj niesol v duchu 
maturitných skúšok, počas ktorých 

bolo najdôležitejšie podať najlepší osob-
ný výkon pred maturitnými komisiami. 
Všetci naši študenti boli úspešní a počas 
svojich odpovedí zúročili všetko, čo sa 
počas štúdia naučili. Všetkým novým 
absolventom blahoželáme a držíme 
prsty pri štarte do novej etapy života. 
Ostatní študenti si tiež nevedia obdobie 
maturít vynachváliť, pretože na nich 
čakajú zaujímavé exkurzie a aktivity. 
Žiaci osemročného odboru navštívi-
li Slovenské múzeum ochrany prírody  
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 

Absolvovali tu vzdelávací program, ktorý 
im objasnil molekulové základy dedičnosti, 
ako aj vplyv životného prostredia na dedič-
ný materiál. Tí starší z päťročného odboru 
sa vybrali do košického Steel parku vedy  
a zábavy, kde mali možnosť skúmať a ove-
rovať si rôzne zaujímavé technické pokusy.

Žiaci prímy, kvarty, III. A a IV.A navštívi-
li kino Tatran, kde si pozreli videopro-

jekciu na tému Kuba – dve tváre slobody. 
Preniesli sa tak do zákutí Karibiku a mohli 
tak spoznať danú kultúru, tradície i prírodu.

Naši študenti si uvedomujú, že v deji-
nách ľudstva sú momenty a miesta,  

na ktoré sa nesmie nikdy zabudnúť. Jedným 
z takých miest je aj Oswienčim. Návšteva 
koncentračného tábora bola  neopakovateľ-
ne silným zážitkom najmä pre autentickosť 
celého areálu – možnosť vidieť originál-
ne bloky, strážne veže či plynové komory. 
Chodiť po miestach, ktoré pripomínajú tem-
né stránky histórie, je mementom a varova-
ním zároveň.

Ako už je u nás v škole zvykom, nikdy 
nezabúdame pomáhať. Teraz by sme 

potrebovali pomoc od vás. Stále zbierame 
staré zubné kefy. Ak už vaše kefky doslúžili, 
nemusia skončiť na skládke odpadu. Prines-
te ich k nám a my ich odovzdáme spoloč-
nosti Curaprox. Výmenou za ne získame set 
košov na triedenie odpadu vyrobený zo zre-
cyklovaných zubných kefiek. Chýba nám 
ešte 70 kefiek. Pomôžete nám?

Milí rodičia, ste pre nás dôležitými part-
nermi, preto sa s vami radi stretáva-

me okrem školy aj pri iných príležitostiach. 
Dovoľte nám pozvať vás na Picnic Day, kde 
na vás čaká veľa zaujímavých prekvapení, 
ktoré pripravili vaše deti spolu so svojimi 
učiteľmi. Tešíme sa na stretnutie s vami  
vo štvrtok 6. 6. 2019 o 16:00 v Aqua City.

Dobré noviny
májové

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

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.

Naša trieda si tento mesiac jednu z hodín 
úvodu do literatúry ozvláštnila čítaním 

poviedky od Edgara Alana Poea s názvom 
„The Tell–Tale Heart“ na vakoch. Väčšina  
z nás sa tak pohrúžila do čítania, až sme za-
budli, že sme v škole na hodine. 2.A sa ako 
jediná z tried gymnázia našej školy zúčast-
nila na medzinárodnej konferencii Metro 
Online 2019, ktorá sa konala 13.až 17. mája  
v priestoroch AquaCity Poprad. V dopo-
ludňajších hodinách prebiehali prednášky 
na rôzne témy súvisiace s najmodernejší-

mi IT technológiami a startupmi, ako aj 
so školstvom. Väčšina prednášok odznela  
v anglickom jazyku. Medzi najpútavejšie ur-
čite patril vstup pána Petra Vesterbaka, Fína 
stojaceho za úspechom hry Angry Birds.  
Po výdatnom obede boli na programe plenár-
ne diskusie, kde bol jedným z najvýraznej-
ších hostí pán Rybníček, primátor Trenčína  
a bývalý riaditeľ RTVS. Hosťami minimálne 
programu toho dňa boli zaujímaví ľudia – aj 
Slováci, ktorých úspechy ďaleko presahujú 
hranice našej krajiny.

2.A (gymnázium)
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Májové Dobré noviny vám opäť prináša-
jú množstvo zaujímavostí zo života v Life 
Academy.

Najväčšou udalosťou mesiaca máj pre 
deti v materskej škole bola športová 

olympiáda mesta Poprad. Už od začiatku 
školského roka sa na ňu všetci pripravova-
li, trénovali, skákali, behali, ale aj tipovali, 
ktorým z nich sa tento rok podarí dostať  
do užšieho výberu a reprezentovať našu 
škôlku. Vybrali sme dobre - naši štyria ši-
kovní škôlkari Matúško, Cynthia, Lola  
a Boris vybojovali 3.miesto. Sme na nich 
pyšní.

O tom, že predškoláci majú šport radi, 
netreba pochybovať. Tentokrát si  

pod vedením skúsených lektorov zdokona-
ľujú svoje plavecké zručnosti v bazénoch 
Aqua City Poprad.

Máj sa niesol v znamení športu, ale aj 
zdravej výživy. Šidielka dobre vedia, 

že nie je nič lepšie ako začať deň so zdra-
vými raňajkami. Nachystali preto ochutnáv-
ku mlieka a mliečnych výrobkov, aby sme 
takto oslávili Medzinárodný deň mlieka.

Týždeň detskej radosti – to bol názov 
posledného májového týždňa. Lebo 

oslavovať MDD jeden deň nestačí. Det-
ské ihrisko, bublifuky, výlet vláčikom, 
výroba zmrzliny, cukrová vata, preteky 
s autíčkami, mini módna prehliadka, 
diskotéka, kino a popcorn. No nechceli 
by ste byť aj vy na chvíľku dieťaťom  
v našej škôlke?

Lifekáči zo základnej školy sa  
po roku opäť zúčastnili na vyhodno-

tení súťaže školských časopisov základ-
ných škôl Prešovského kraja Perohryz. 
Po vyhodnotení nasledovali aj obľúbe-
né workshopy a priama spätná väzba 
od hodnotiacich. No a ako dopadol náš 
školský časopis Life Vtáčik? Porotcami 
bol veľmi kladne a pozitívne ohodnote-
ný. Je to vďaka šikovnosti a nápaditosti 
našich skvelých žiakov, ktorým pomáhajú 
ich pani učiteľky.

Pátrači, žiaci druhého ročníka, sa zau-
jímajú o zamestnania aj na hodinách 

prvouky. Najlepšia cesta, ako sa o nich do-
zvedieť čo najviac je prostredníctvom zá-
žitkového učenia, preto sa vybrali priamo 
k tým najpovolanejším a vybrali si jedno 
z najťažších povolaní. Hasičov. Pátrači sa 
dozvedeli mnoho nových a zaujímavých 
informácií a zistili, že táto práca nie je nao-
zaj jednoduchá a vyžaduje si veľa síl, ktoré 

hasiči získavajú hlavne poctivým cvičením 
a tréningom.

Videli ste už zblízka jeden z divov sveta? 
Námorníci áno. A ani nemuseli ďaleko 

chodiť. Vojaci čínskej terakotovej armády  
v celej svojej majestátnosti sa stali cieľom 
ich návštevy v Tatranskej galérii. Najprv ab-
solvovali zaujímavé tvorivé dielne a potom 
si výstavu vychutnali do sýtosti. Choďte sa 
na ňu určite pozrieť aj vy.

Asi najočakávanejšou udalosťou v máji 
bola prezentácia ročníkových prác. 

Žiaci si vybrali svoju tému  a celý rok  
na nej usilovne pracovali. Zbierali  pre-
zentačný materiál, vyrábali modely, lepili, 
pátrali a získavali informácie, aby o svojej 
téme vedeli čo najviac. Počas vedeckých 
konferencií v každej triede prezentovali 
svoje ročníkové práce formou plagátu alebo 
powerpointovej prezentácie. Aj takto sa naši 
žiaci učia vystupovať pred publikom, zvlá-
dať trému, rozvíjajú svoj sebaprezentačný 

potenciál. Všetky tieto zručnosti sa im  
v živote určite veľmi zídu.

V gymnáziu sa máj niesol v duchu 
maturitných skúšok, počas ktorých 

bolo najdôležitejšie podať najlepší osob-
ný výkon pred maturitnými komisiami. 
Všetci naši študenti boli úspešní a počas 
svojich odpovedí zúročili všetko, čo sa 
počas štúdia naučili. Všetkým novým 
absolventom blahoželáme a držíme 
prsty pri štarte do novej etapy života. 
Ostatní študenti si tiež nevedia obdobie 
maturít vynachváliť, pretože na nich 
čakajú zaujímavé exkurzie a aktivity. 
Žiaci osemročného odboru navštívi-
li Slovenské múzeum ochrany prírody  
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 

Absolvovali tu vzdelávací program, ktorý 
im objasnil molekulové základy dedičnosti, 
ako aj vplyv životného prostredia na dedič-
ný materiál. Tí starší z päťročného odboru 
sa vybrali do košického Steel parku vedy  
a zábavy, kde mali možnosť skúmať a ove-
rovať si rôzne zaujímavé technické pokusy.

Žiaci prímy, kvarty, III. A a IV.A navštívi-
li kino Tatran, kde si pozreli videopro-

jekciu na tému Kuba – dve tváre slobody. 
Preniesli sa tak do zákutí Karibiku a mohli 
tak spoznať danú kultúru, tradície i prírodu.

Naši študenti si uvedomujú, že v deji-
nách ľudstva sú momenty a miesta,  

na ktoré sa nesmie nikdy zabudnúť. Jedným 
z takých miest je aj Oswienčim. Návšteva 
koncentračného tábora bola  neopakovateľ-
ne silným zážitkom najmä pre autentickosť 
celého areálu – možnosť vidieť originál-
ne bloky, strážne veže či plynové komory. 
Chodiť po miestach, ktoré pripomínajú tem-
né stránky histórie, je mementom a varova-
ním zároveň.

Ako už je u nás v škole zvykom, nikdy 
nezabúdame pomáhať. Teraz by sme 

potrebovali pomoc od vás. Stále zbierame 
staré zubné kefy. Ak už vaše kefky doslúžili, 
nemusia skončiť na skládke odpadu. Prines-
te ich k nám a my ich odovzdáme spoloč-
nosti Curaprox. Výmenou za ne získame set 
košov na triedenie odpadu vyrobený zo zre-
cyklovaných zubných kefiek. Chýba nám 
ešte 70 kefiek. Pomôžete nám?

Milí rodičia, ste pre nás dôležitými part-
nermi, preto sa s vami radi stretáva-

me okrem školy aj pri iných príležitostiach. 
Dovoľte nám pozvať vás na Picnic Day, kde 
na vás čaká veľa zaujímavých prekvapení, 
ktoré pripravili vaše deti spolu so svojimi 
učiteľmi. Tešíme sa na stretnutie s vami  
vo štvrtok 6. 6. 2019 o 16:00 v Aqua City.

Dobré noviny
májové

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

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.

Úspech, radosť, nadšenie, hra. Presne tie-
to slová nám napadnú, keď sa obzrieme 

za mesiacom máj. Bol to mesiac, v ktorom 
sme popri množstve povinností a intenzív-
nom štúdiu zažili aj veľa zábavy. 

Na hodinách biológie sme sa venovali 
učivu dedičnosti, kde základom všet-

kého je molekula DNA. Každý z nás si vy-
tvoril vlastný model DNA z papiera použitím 

techniky origami. Táto činnosť nás preniesla 
do ranného detstva a my sme si ju skutočne 
užili.

Spoločne sme sa tešili aj z úspechu Stanky 
Dudaško v recitačnej súťaži Res Cordis. 

Stanka opäť nenechala nikoho na pochybách 
a so svojím prednesom básne Growing Down 
postúpila na celoslovenské kolo súťaže.

3.A (gymnázium)
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Májové Dobré noviny vám opäť prináša-
jú množstvo zaujímavostí zo života v Life 
Academy.

Najväčšou udalosťou mesiaca máj pre 
deti v materskej škole bola športová 

olympiáda mesta Poprad. Už od začiatku 
školského roka sa na ňu všetci pripravova-
li, trénovali, skákali, behali, ale aj tipovali, 
ktorým z nich sa tento rok podarí dostať  
do užšieho výberu a reprezentovať našu 
škôlku. Vybrali sme dobre - naši štyria ši-
kovní škôlkari Matúško, Cynthia, Lola  
a Boris vybojovali 3.miesto. Sme na nich 
pyšní.

O tom, že predškoláci majú šport radi, 
netreba pochybovať. Tentokrát si  

pod vedením skúsených lektorov zdokona-
ľujú svoje plavecké zručnosti v bazénoch 
Aqua City Poprad.

Máj sa niesol v znamení športu, ale aj 
zdravej výživy. Šidielka dobre vedia, 

že nie je nič lepšie ako začať deň so zdra-
vými raňajkami. Nachystali preto ochutnáv-
ku mlieka a mliečnych výrobkov, aby sme 
takto oslávili Medzinárodný deň mlieka.

Týždeň detskej radosti – to bol názov 
posledného májového týždňa. Lebo 

oslavovať MDD jeden deň nestačí. Det-
ské ihrisko, bublifuky, výlet vláčikom, 
výroba zmrzliny, cukrová vata, preteky 
s autíčkami, mini módna prehliadka, 
diskotéka, kino a popcorn. No nechceli 
by ste byť aj vy na chvíľku dieťaťom  
v našej škôlke?

Lifekáči zo základnej školy sa  
po roku opäť zúčastnili na vyhodno-

tení súťaže školských časopisov základ-
ných škôl Prešovského kraja Perohryz. 
Po vyhodnotení nasledovali aj obľúbe-
né workshopy a priama spätná väzba 
od hodnotiacich. No a ako dopadol náš 
školský časopis Life Vtáčik? Porotcami 
bol veľmi kladne a pozitívne ohodnote-
ný. Je to vďaka šikovnosti a nápaditosti 
našich skvelých žiakov, ktorým pomáhajú 
ich pani učiteľky.

Pátrači, žiaci druhého ročníka, sa zau-
jímajú o zamestnania aj na hodinách 

prvouky. Najlepšia cesta, ako sa o nich do-
zvedieť čo najviac je prostredníctvom zá-
žitkového učenia, preto sa vybrali priamo 
k tým najpovolanejším a vybrali si jedno 
z najťažších povolaní. Hasičov. Pátrači sa 
dozvedeli mnoho nových a zaujímavých 
informácií a zistili, že táto práca nie je nao-
zaj jednoduchá a vyžaduje si veľa síl, ktoré 

hasiči získavajú hlavne poctivým cvičením 
a tréningom.

Videli ste už zblízka jeden z divov sveta? 
Námorníci áno. A ani nemuseli ďaleko 

chodiť. Vojaci čínskej terakotovej armády  
v celej svojej majestátnosti sa stali cieľom 
ich návštevy v Tatranskej galérii. Najprv ab-
solvovali zaujímavé tvorivé dielne a potom 
si výstavu vychutnali do sýtosti. Choďte sa 
na ňu určite pozrieť aj vy.

Asi najočakávanejšou udalosťou v máji 
bola prezentácia ročníkových prác. 

Žiaci si vybrali svoju tému  a celý rok  
na nej usilovne pracovali. Zbierali  pre-
zentačný materiál, vyrábali modely, lepili, 
pátrali a získavali informácie, aby o svojej 
téme vedeli čo najviac. Počas vedeckých 
konferencií v každej triede prezentovali 
svoje ročníkové práce formou plagátu alebo 
powerpointovej prezentácie. Aj takto sa naši 
žiaci učia vystupovať pred publikom, zvlá-
dať trému, rozvíjajú svoj sebaprezentačný 

potenciál. Všetky tieto zručnosti sa im  
v živote určite veľmi zídu.

V gymnáziu sa máj niesol v duchu 
maturitných skúšok, počas ktorých 

bolo najdôležitejšie podať najlepší osob-
ný výkon pred maturitnými komisiami. 
Všetci naši študenti boli úspešní a počas 
svojich odpovedí zúročili všetko, čo sa 
počas štúdia naučili. Všetkým novým 
absolventom blahoželáme a držíme 
prsty pri štarte do novej etapy života. 
Ostatní študenti si tiež nevedia obdobie 
maturít vynachváliť, pretože na nich 
čakajú zaujímavé exkurzie a aktivity. 
Žiaci osemročného odboru navštívi-
li Slovenské múzeum ochrany prírody  
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 

Absolvovali tu vzdelávací program, ktorý 
im objasnil molekulové základy dedičnosti, 
ako aj vplyv životného prostredia na dedič-
ný materiál. Tí starší z päťročného odboru 
sa vybrali do košického Steel parku vedy  
a zábavy, kde mali možnosť skúmať a ove-
rovať si rôzne zaujímavé technické pokusy.

Žiaci prímy, kvarty, III. A a IV.A navštívi-
li kino Tatran, kde si pozreli videopro-

jekciu na tému Kuba – dve tváre slobody. 
Preniesli sa tak do zákutí Karibiku a mohli 
tak spoznať danú kultúru, tradície i prírodu.

Naši študenti si uvedomujú, že v deji-
nách ľudstva sú momenty a miesta,  

na ktoré sa nesmie nikdy zabudnúť. Jedným 
z takých miest je aj Oswienčim. Návšteva 
koncentračného tábora bola  neopakovateľ-
ne silným zážitkom najmä pre autentickosť 
celého areálu – možnosť vidieť originál-
ne bloky, strážne veže či plynové komory. 
Chodiť po miestach, ktoré pripomínajú tem-
né stránky histórie, je mementom a varova-
ním zároveň.

Ako už je u nás v škole zvykom, nikdy 
nezabúdame pomáhať. Teraz by sme 

potrebovali pomoc od vás. Stále zbierame 
staré zubné kefy. Ak už vaše kefky doslúžili, 
nemusia skončiť na skládke odpadu. Prines-
te ich k nám a my ich odovzdáme spoloč-
nosti Curaprox. Výmenou za ne získame set 
košov na triedenie odpadu vyrobený zo zre-
cyklovaných zubných kefiek. Chýba nám 
ešte 70 kefiek. Pomôžete nám?

Milí rodičia, ste pre nás dôležitými part-
nermi, preto sa s vami radi stretáva-

me okrem školy aj pri iných príležitostiach. 
Dovoľte nám pozvať vás na Picnic Day, kde 
na vás čaká veľa zaujímavých prekvapení, 
ktoré pripravili vaše deti spolu so svojimi 
učiteľmi. Tešíme sa na stretnutie s vami  
vo štvrtok 6. 6. 2019 o 16:00 v Aqua City.

Dobré noviny
májové

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

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.

Hurá! Po mesiacoch príprav 4.A úspešne 
zvládla aj ústnu časť maturity zo slo-

venského jazyka! Srdečne si blahoželáme!

4.A (gymnázium)
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Májové Dobré noviny vám opäť prináša-
jú množstvo zaujímavostí zo života v Life 
Academy.

Najväčšou udalosťou mesiaca máj pre 
deti v materskej škole bola športová 

olympiáda mesta Poprad. Už od začiatku 
školského roka sa na ňu všetci pripravova-
li, trénovali, skákali, behali, ale aj tipovali, 
ktorým z nich sa tento rok podarí dostať  
do užšieho výberu a reprezentovať našu 
škôlku. Vybrali sme dobre - naši štyria ši-
kovní škôlkari Matúško, Cynthia, Lola  
a Boris vybojovali 3.miesto. Sme na nich 
pyšní.

O tom, že predškoláci majú šport radi, 
netreba pochybovať. Tentokrát si  

pod vedením skúsených lektorov zdokona-
ľujú svoje plavecké zručnosti v bazénoch 
Aqua City Poprad.

Máj sa niesol v znamení športu, ale aj 
zdravej výživy. Šidielka dobre vedia, 

že nie je nič lepšie ako začať deň so zdra-
vými raňajkami. Nachystali preto ochutnáv-
ku mlieka a mliečnych výrobkov, aby sme 
takto oslávili Medzinárodný deň mlieka.

Týždeň detskej radosti – to bol názov 
posledného májového týždňa. Lebo 

oslavovať MDD jeden deň nestačí. Det-
ské ihrisko, bublifuky, výlet vláčikom, 
výroba zmrzliny, cukrová vata, preteky 
s autíčkami, mini módna prehliadka, 
diskotéka, kino a popcorn. No nechceli 
by ste byť aj vy na chvíľku dieťaťom  
v našej škôlke?

Lifekáči zo základnej školy sa  
po roku opäť zúčastnili na vyhodno-

tení súťaže školských časopisov základ-
ných škôl Prešovského kraja Perohryz. 
Po vyhodnotení nasledovali aj obľúbe-
né workshopy a priama spätná väzba 
od hodnotiacich. No a ako dopadol náš 
školský časopis Life Vtáčik? Porotcami 
bol veľmi kladne a pozitívne ohodnote-
ný. Je to vďaka šikovnosti a nápaditosti 
našich skvelých žiakov, ktorým pomáhajú 
ich pani učiteľky.

Pátrači, žiaci druhého ročníka, sa zau-
jímajú o zamestnania aj na hodinách 

prvouky. Najlepšia cesta, ako sa o nich do-
zvedieť čo najviac je prostredníctvom zá-
žitkového učenia, preto sa vybrali priamo 
k tým najpovolanejším a vybrali si jedno 
z najťažších povolaní. Hasičov. Pátrači sa 
dozvedeli mnoho nových a zaujímavých 
informácií a zistili, že táto práca nie je nao-
zaj jednoduchá a vyžaduje si veľa síl, ktoré 

hasiči získavajú hlavne poctivým cvičením 
a tréningom.

Videli ste už zblízka jeden z divov sveta? 
Námorníci áno. A ani nemuseli ďaleko 

chodiť. Vojaci čínskej terakotovej armády  
v celej svojej majestátnosti sa stali cieľom 
ich návštevy v Tatranskej galérii. Najprv ab-
solvovali zaujímavé tvorivé dielne a potom 
si výstavu vychutnali do sýtosti. Choďte sa 
na ňu určite pozrieť aj vy.

Asi najočakávanejšou udalosťou v máji 
bola prezentácia ročníkových prác. 

Žiaci si vybrali svoju tému  a celý rok  
na nej usilovne pracovali. Zbierali  pre-
zentačný materiál, vyrábali modely, lepili, 
pátrali a získavali informácie, aby o svojej 
téme vedeli čo najviac. Počas vedeckých 
konferencií v každej triede prezentovali 
svoje ročníkové práce formou plagátu alebo 
powerpointovej prezentácie. Aj takto sa naši 
žiaci učia vystupovať pred publikom, zvlá-
dať trému, rozvíjajú svoj sebaprezentačný 

potenciál. Všetky tieto zručnosti sa im  
v živote určite veľmi zídu.

V gymnáziu sa máj niesol v duchu 
maturitných skúšok, počas ktorých 

bolo najdôležitejšie podať najlepší osob-
ný výkon pred maturitnými komisiami. 
Všetci naši študenti boli úspešní a počas 
svojich odpovedí zúročili všetko, čo sa 
počas štúdia naučili. Všetkým novým 
absolventom blahoželáme a držíme 
prsty pri štarte do novej etapy života. 
Ostatní študenti si tiež nevedia obdobie 
maturít vynachváliť, pretože na nich 
čakajú zaujímavé exkurzie a aktivity. 
Žiaci osemročného odboru navštívi-
li Slovenské múzeum ochrany prírody  
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 

Absolvovali tu vzdelávací program, ktorý 
im objasnil molekulové základy dedičnosti, 
ako aj vplyv životného prostredia na dedič-
ný materiál. Tí starší z päťročného odboru 
sa vybrali do košického Steel parku vedy  
a zábavy, kde mali možnosť skúmať a ove-
rovať si rôzne zaujímavé technické pokusy.

Žiaci prímy, kvarty, III. A a IV.A navštívi-
li kino Tatran, kde si pozreli videopro-

jekciu na tému Kuba – dve tváre slobody. 
Preniesli sa tak do zákutí Karibiku a mohli 
tak spoznať danú kultúru, tradície i prírodu.

Naši študenti si uvedomujú, že v deji-
nách ľudstva sú momenty a miesta,  

na ktoré sa nesmie nikdy zabudnúť. Jedným 
z takých miest je aj Oswienčim. Návšteva 
koncentračného tábora bola  neopakovateľ-
ne silným zážitkom najmä pre autentickosť 
celého areálu – možnosť vidieť originál-
ne bloky, strážne veže či plynové komory. 
Chodiť po miestach, ktoré pripomínajú tem-
né stránky histórie, je mementom a varova-
ním zároveň.

Ako už je u nás v škole zvykom, nikdy 
nezabúdame pomáhať. Teraz by sme 

potrebovali pomoc od vás. Stále zbierame 
staré zubné kefy. Ak už vaše kefky doslúžili, 
nemusia skončiť na skládke odpadu. Prines-
te ich k nám a my ich odovzdáme spoloč-
nosti Curaprox. Výmenou za ne získame set 
košov na triedenie odpadu vyrobený zo zre-
cyklovaných zubných kefiek. Chýba nám 
ešte 70 kefiek. Pomôžete nám?

Milí rodičia, ste pre nás dôležitými part-
nermi, preto sa s vami radi stretáva-

me okrem školy aj pri iných príležitostiach. 
Dovoľte nám pozvať vás na Picnic Day, kde 
na vás čaká veľa zaujímavých prekvapení, 
ktoré pripravili vaše deti spolu so svojimi 
učiteľmi. Tešíme sa na stretnutie s vami  
vo štvrtok 6. 6. 2019 o 16:00 v Aqua City.
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Fotogalérie k jednotlivým udalostiam si môžete pozrieť na našej novej internetovej stránke alebo na stránkach Facebooku materskej školy, základnej školy a gymnázia. Nezabudnite navštíviť aj náš Instagram a Twitter.

Ahojte, všetci, tak konečne sme v cie-
li. Všetky tie stresy, obavy, úzkosti  

a vôbec všetky negatívne emócie máme za 
sebou. Ostáva nám už sa len usmievať sa  
a užívať si pocit úspechu. Áno, máme za se-
bou maturitné skúšky, niektorí aj tie štátni-

cové. Zvládli sme ich veľmi dobre a patrične 
si to užívame. Veď už onedlho sa vyberieme 
na ďalšiu dlhú cestu, na ktorej budeme po-
trebovať mnoho síl. My však už vieme ako 
na to, veď nás to v Life Academy naučili. 
Ďakujeme.

5.A (gymnázium)

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

