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Materská škola
Žabky
Šidielka
Vševedkovia
Objavovatelia

Základná škola
1.B – Bádatelia
2.P – Pátrači
3.P – Pozorovatelia
3.V – Výskumníci
4.N – Námorníci
5.C – Cestovatelia

Špeciálne triedy
1.D – 4.D – Dobrodruhovia
5.O a 6.O – Objavitelia
7.K a 8.K – Kozmonauti
9.P – Prieskumníci

Osemročné 
gymnázium
Príma
Sekunda
Tercia
Kvarta

Bilingválne  
gymnázium
1.A
2.A
3.A
4.A
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Aj keď sa nám v septembri zdá, že  
pred sebou máme dlhú cestu a jún je 
ešte ďaleko, zrazu je tu. Niekomu sa zdal 
školský rok dlhý, niekomu ubehol akosi 
prirýchlo. Ponúkame Vám posledné z toh-
toročných Dobrých novín a veríme, že sa 
Vám budú dobre čítať.

Škôlkarov čakali v júni koncoročné výlety, 
zmrzlinky v meste, posledné súťaže, ale 

aj rozlúčka s predškolákmi a „vysvedčenia“.

Hneď na začiatku júna nás predškoláci 
úspešne reprezentovali na zdravotníc-

kej súťaži, kde si svoje vedomosti mohli po-
rovnať s predškolákmi z iných materských 
škôl, sily si zmerali nielen vo vedomostiach 
ale aj v pohybových zručnostiach.

O tom, že chlapci majú futbal radi, vieme 
všetci. Veľkú radosť preto predškolá-

kom urobilo pozvanie od FK Poprad, aby 
strávili športové doobedie na futbalovom 
štadióne s naozajstnými futbalistami. Určite 
sa od nich naučili aj zopár fígľov, ktoré si 
usilovne skúšali počas slnečného júna na na-
šom ihrisku. Ktovie, či medzi nimi nie je aj 
budúci Hamšík, Messi alebo Ronaldo.

Predškolákov v júni čakal aj jeden vý-
znamný deň. Rozlúčka so škôlkou,  

so svojimi mladšími kamarátmi aj s pani 
učiteľkami. Roky ubehli ako voda, aj keď 
nám sa zdá, že to bolo nedávno, čo k nám  

do škôlky prišli a silno sa držali maminej ruky. 
Dnes sú z nich šikovné, smelé deti a my sme  
na nich veľmi hrdí. Prajeme im veľa úspe-
chov a Vám, milí rodičia budúcich prvákov, 
veľa trpezlivosti.

Kým starší škôlkari zavŕšili školský rok 
poznávaním vesmíru a návštevou pla-

netária v Prešove, mladší kamaráti sa vybra-
li na biofarmu vo Východnej, kde si overili 
svoje vedomosti o zvieratách z predošlého 
mesiaca. 

Vedeli ste, že v júni sa aj v škôlke roz-
dávali vysvedčenia? Okrem tých 

„mokrých“, ktoré získali úspešní plavci  
od svojich trénerov na plaveckom výcviku, 
našim škôlkarom prišla odovzdať vysved-
čenia aj Mima, pani učiteľka angličtiny. 
Práve jej môžeme poďakovať za to, že sa 
škôlkari hravou formou už od najmenšej 
triedy zoznamujú s angličtinou a vytvárajú 
si k nej pozitívny vzťah. O tom, že sa na ňu 
vždy veľmi tešia, niet pochýb. A aby tých 
vysvedčení nebolo málo, jedno dostali aj  
od nás, pani učiteliek. Malé slovné povzbudenie  
do ďalšieho roka, pochvala, to poteší aj naj-
menšieho škôlkara.

Školáci sa posledný júnový piatok rozlú-
čili so školou a rozbehli sa na prázdniny. 

My, škôlkari, však máme pred sebou ešte  
6 letných týždňov, počas ktorých  bude-
me cestovať časom. Dinosaurie stopy, lov  
na mamutov, da Vinciho ateliér, lietajúce 
autá, to je len malá ochutnávka z našich let-
ných aktivít. Určite sledujte našu stránku, 

kde sa dozviete oveľa viac o našom FUN-
tastickom lete.

Najlepší z najlepších, od najmenších Bá-
dateľov až po veľkých Prieskumníkov, 

sa začiatkom júna stretli, aby ukázali svoj 
prezentačný talent a šikovnosť pred ostatný-
mi spolužiakmi školy. Prezentácia tých naj-
lepších ročníkových prác mala veľmi vyso-
kú úroveň. Detských divákov zaujali naozaj 
všetky témy a my blahoželáme všetkým po-
stupujúcim za úspešné zvládnutie školského 
kola Vedeckej konferencie. 

3. jún bol krásny slnečný deň a dva tímy 
detí z Life Academy ho strávili pozná-

vaním a súťažením. Nultý ročník prírodo-
vedných letných hier sa konal v Kvetnici  
na 12 rôznych stanovištiach, kde na deti ča-
kali odborníci z rôznych oblastí. Predviedli 
im názorné ukážky svojich činností, poroz-
právali o svojej práci, odhalili zákutia a malé 
tajomstvá jednotlivých profesií. Pre mno-
hých sa stala práca ich koníčkom, čo bolo 
cítiť na každom stanovišti.

Keď chceme podávať dobré výkony, mali 
by sme vedieť aj  oddychovať a relaxo-

vať. Picnik day Life Academy, ktorý sme pre 
Vás pripravili v Aquacity Poprad, bol tým 
pravým miestom na oddych, široké úsmevy, 
objatia i priateľské rozhovory, v ktorých sa 
slová ako škola, učenie, známky… niekde 

spontánne vytratili. Bryndzová nátierka  
s kváskovým chlebíkom, košíky plné dobrôt, 
stoly plné domácej limonády, ovocia a ze-
leniny, cukroviniek… a to všetko od našich 
šikovných žiačikov. Z Vašich spokojných 
tvári  sme vyčítali, že práve táto akcia patrila 
medzi top akcie v tomto roku.

Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonau-
ti a Prieskumníci sa spoločne vybrali  

za športom do Centra voľného času v Kež-
marku. Vôbec netušili, čo ich tam čaká, všet-
ky pani učiteľky držali tento deň v tajnosti. 
Prekvapenie prišlo po príchode do CVČ, 
kde ich privítala pani riaditeľka. Po občer-
stvení si žiaci zahrali spoločenskú hru na po-
ľovníka, pušku a leva. Potom ich uč čakalo 
dopravné ihrisko so všetkým ako v cestnej 
premávke – bicykle, kolobežky, chodci, 
semafory, no a, samozrejme, zahrali sa aj  
na policajtov. Horolezecká stena s úžasným 
inštruktorom si získala všetkých odvážliv-
cov, no najviac Prieskumníkov. Tí mali mož-
nosť liezť aj s lanom a po dôkladnej inštruk-
táži to zvládli na jednotku.

Prvý júnový pondelok patril rozlúčke s ab-
solventmi gymnázia. Je u nás tradíciou, 

že ich na cestu do života vyprevádzame všet-
ci - od tých najmenších až po učiteľov - po-
tleskom pri ich poslednej ceste, ktorá vedie 
po schodisku k bráne školy. 

Školské kolo ročníkových prác je možnos-
ťou pre všetkých študentov, ktorým zále-

ží na ich osobnom rozvoji. Tohtoročné po-
stupujúce práca mali naozaj vysokú úroveň  
a boli to hotové vedecké práce. Za osemroč-
né gymnázium sa víťazom stala Lucka Luxo-
vá z kvarty, druhé miesto obsadila Danielka 
Chocholová z prímy a na treťom mieste sa 
umiestnil Dušan Korytko z tercie. Na päť-
ročnom odbore vypálili rybník žiaci II.A. 
Na prvom mieste Shanya Kollárová, druhé 
miesto patrí Brunovi Schweitzerovi a tretie 
si vyslúžil Erik Kromka. Všetkým výhercom 
ešte raz blahoželáme.

Žiaci, ktorí sa zapojili do programu Me-
dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

(DofE) a počas celého roka čelili náročným 
výzvam vo svojom osobnom rozvoji, za-
vŕšili svoje úsilie expedíciou, počas ktorej 
mali ukázať, že ciele, ktoré si na začiatku 
roka stanovili, dotiahli do úspešného konca.  
sa v závere mesiaca znova vybrali s pánom 
učiteľom Tomášom Mackom na expedíciu. 
Veríme, že im tentokrát nepršalo a mohli si 
užiť spoločné chvíle, získať nové skúsenosti 
a posunúť sa vo svojich cieľoch.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, kto-
rí nám pomohli so zberom použitých 

zubných kefiek. Spoločne sme ich nazbie-
rali dostatočný počet na získanie prvých ko-
šov od spoločnosti Curaprox. Sú vyrobené  
zo zrecyklovaných zubných kefiek a od sep-
tembra nám pomôžu pri triedení plastového 
a papierového odpadu. So zberom kefiek ale 
nekončíme, pokračujeme aj naďalej.

Záver školského roku bol tentokrát iný, 
slávnostnejší, v priestoroch kongresovej 

sály Aqua City. Víťazkami v získavaní kre-
ditov na gymnáziu, ktoré pocestujú do New 
Yorku, sa zaslúžene stali Laura Kleinová  
z II. A a Stanka Dudaško z III. A.

V Life Academy máme veľa šikovných 
detí, žiakov a študentov. Chceme, aby 

o nich svet vedel, preto sme vyhlásili prvý 
ročník ocenenia LAMIS (Life Academy 
Most Inspiring Student), ktoré je určené pre 
excelentných študentov. V štyroch kategó-
riách boli nominovaní za každú triedu tí,  
o ktorých spolužiaci rozhodli, že sú v niečom 
výnimoční a inšpiratívni pre ostatných. Po-
rota zostavená z učiteľov a zástupcov žiac-
keho parlamentu vybrala z nominovaných 
tých najlepších. Historicky prvými ocenený-
mi sa stali: Katarína Novýsedláková, Vanda 
Vaščáková, Karina Kokoruďová a Stanislava 
Joanna Dudaško.

Na konci roka sa zvykne bilancovať, 
hodnotiť, obzrieť sa späť, a tak sa aj 

my na konci roka školského zamýšľame, aký 
bol. Určite úspešný, plný zaujímavých dní, 
udalostí, akcií, zážitkov, stretnutí. Vám, milí 
naši rodičia, ďakujeme za ďalší spoločný rok 
strávený spolu s nami. Všetkým nám praje-
me krásne leto plné oddychu, slnka, stretnutí 
s priateľmi i ciest do známa i do neznáma...
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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. 
Dajte nám vedieť, čo si o Dobrých novinách myslíte v tomto krátkom online formulári. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu.

Žabky (materská škola)

Cestovanie našim Žabkám už nebude ro-
biť žiaden problém. Počas celého júna 

sme spoločne spoznávali dopravné pro-
striedky, naučili sme sa, že pilot riadi lieta-
dlo, rušňovodič sedí v rušni vlaku a kapitán 
pri kormidle v lodi. Pri prehliadke mestom 
v poschodovom autobuse doubledecker sme 
zasa pozorovali dopravné značenia. Ako 
chodci sme si vyskúšali, čo dokážu naše nôž-

ky a zistili sme, že zvládneme aj dlhú trasu. 
Na Deň piknikov sme sa pešo premiestnili 
na detské ihrisko v Strážoch a urobili si tam 
malý piknik. Aj takto sme oslávili náš úspeš-
ný rok v škôlke. Máme za sebou dlhú cestu  
a pred sebou veľa krásnych dní v ďalšom 
školskom roku, na ktoré sa už teraz veľmi 
tešíme.
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ditov na gymnáziu, ktoré pocestujú do New 
Yorku, sa zaslúžene stali Laura Kleinová  
z II. A a Stanka Dudaško z III. A.

V Life Academy máme veľa šikovných 
detí, žiakov a študentov. Chceme, aby 

o nich svet vedel, preto sme vyhlásili prvý 
ročník ocenenia LAMIS (Life Academy 
Most Inspiring Student), ktoré je určené pre 
excelentných študentov. V štyroch kategó-
riách boli nominovaní za každú triedu tí,  
o ktorých spolužiaci rozhodli, že sú v niečom 
výnimoční a inšpiratívni pre ostatných. Po-
rota zostavená z učiteľov a zástupcov žiac-
keho parlamentu vybrala z nominovaných 
tých najlepších. Historicky prvými ocenený-
mi sa stali: Katarína Novýsedláková, Vanda 
Vaščáková, Karina Kokoruďová a Stanislava 
Joanna Dudaško.

Na konci roka sa zvykne bilancovať, 
hodnotiť, obzrieť sa späť, a tak sa aj 

my na konci roka školského zamýšľame, aký 
bol. Určite úspešný, plný zaujímavých dní, 
udalostí, akcií, zážitkov, stretnutí. Vám, milí 
naši rodičia, ďakujeme za ďalší spoločný rok 
strávený spolu s nami. Všetkým nám praje-
me krásne leto plné oddychu, slnka, stretnutí 
s priateľmi i ciest do známa i do neznáma...

Dobré noviny
júnové

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

ťuknite na logo pre návrat do obsahu

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. 
Dajte nám vedieť, čo si o Dobrých novinách myslíte v tomto krátkom online formulári. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu.

Šidielka (materská škola)

Celý mesiac jún sa v triede Šidielok niesol 
v duchu blížiacich sa prázdnin. Teplé, 

priam tropické počasie nás lákalo von stále 
viac, a tak sme sa s mnohými aktivitami pre-

súvali z triedy na náš dvor. Veríme, že nám 
toto krásne počasie vydrží a všetci si budeme 
môcť vychutnať leto tak, ako sa patrí.
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Aj keď sa nám v septembri zdá, že  
pred sebou máme dlhú cestu a jún je 
ešte ďaleko, zrazu je tu. Niekomu sa zdal 
školský rok dlhý, niekomu ubehol akosi 
prirýchlo. Ponúkame Vám posledné z toh-
toročných Dobrých novín a veríme, že sa 
Vám budú dobre čítať.

Škôlkarov čakali v júni koncoročné výlety, 
zmrzlinky v meste, posledné súťaže, ale 

aj rozlúčka s predškolákmi a „vysvedčenia“.

Hneď na začiatku júna nás predškoláci 
úspešne reprezentovali na zdravotníc-

kej súťaži, kde si svoje vedomosti mohli po-
rovnať s predškolákmi z iných materských 
škôl, sily si zmerali nielen vo vedomostiach 
ale aj v pohybových zručnostiach.

O tom, že chlapci majú futbal radi, vieme 
všetci. Veľkú radosť preto predškolá-

kom urobilo pozvanie od FK Poprad, aby 
strávili športové doobedie na futbalovom 
štadióne s naozajstnými futbalistami. Určite 
sa od nich naučili aj zopár fígľov, ktoré si 
usilovne skúšali počas slnečného júna na na-
šom ihrisku. Ktovie, či medzi nimi nie je aj 
budúci Hamšík, Messi alebo Ronaldo.

Predškolákov v júni čakal aj jeden vý-
znamný deň. Rozlúčka so škôlkou,  

so svojimi mladšími kamarátmi aj s pani 
učiteľkami. Roky ubehli ako voda, aj keď 
nám sa zdá, že to bolo nedávno, čo k nám  

do škôlky prišli a silno sa držali maminej ruky. 
Dnes sú z nich šikovné, smelé deti a my sme  
na nich veľmi hrdí. Prajeme im veľa úspe-
chov a Vám, milí rodičia budúcich prvákov, 
veľa trpezlivosti.

Kým starší škôlkari zavŕšili školský rok 
poznávaním vesmíru a návštevou pla-

netária v Prešove, mladší kamaráti sa vybra-
li na biofarmu vo Východnej, kde si overili 
svoje vedomosti o zvieratách z predošlého 
mesiaca. 

Vedeli ste, že v júni sa aj v škôlke roz-
dávali vysvedčenia? Okrem tých 

„mokrých“, ktoré získali úspešní plavci  
od svojich trénerov na plaveckom výcviku, 
našim škôlkarom prišla odovzdať vysved-
čenia aj Mima, pani učiteľka angličtiny. 
Práve jej môžeme poďakovať za to, že sa 
škôlkari hravou formou už od najmenšej 
triedy zoznamujú s angličtinou a vytvárajú 
si k nej pozitívny vzťah. O tom, že sa na ňu 
vždy veľmi tešia, niet pochýb. A aby tých 
vysvedčení nebolo málo, jedno dostali aj  
od nás, pani učiteliek. Malé slovné povzbudenie  
do ďalšieho roka, pochvala, to poteší aj naj-
menšieho škôlkara.

Školáci sa posledný júnový piatok rozlú-
čili so školou a rozbehli sa na prázdniny. 

My, škôlkari, však máme pred sebou ešte  
6 letných týždňov, počas ktorých  bude-
me cestovať časom. Dinosaurie stopy, lov  
na mamutov, da Vinciho ateliér, lietajúce 
autá, to je len malá ochutnávka z našich let-
ných aktivít. Určite sledujte našu stránku, 

kde sa dozviete oveľa viac o našom FUN-
tastickom lete.

Najlepší z najlepších, od najmenších Bá-
dateľov až po veľkých Prieskumníkov, 

sa začiatkom júna stretli, aby ukázali svoj 
prezentačný talent a šikovnosť pred ostatný-
mi spolužiakmi školy. Prezentácia tých naj-
lepších ročníkových prác mala veľmi vyso-
kú úroveň. Detských divákov zaujali naozaj 
všetky témy a my blahoželáme všetkým po-
stupujúcim za úspešné zvládnutie školského 
kola Vedeckej konferencie. 

3. jún bol krásny slnečný deň a dva tímy 
detí z Life Academy ho strávili pozná-

vaním a súťažením. Nultý ročník prírodo-
vedných letných hier sa konal v Kvetnici  
na 12 rôznych stanovištiach, kde na deti ča-
kali odborníci z rôznych oblastí. Predviedli 
im názorné ukážky svojich činností, poroz-
právali o svojej práci, odhalili zákutia a malé 
tajomstvá jednotlivých profesií. Pre mno-
hých sa stala práca ich koníčkom, čo bolo 
cítiť na každom stanovišti.

Keď chceme podávať dobré výkony, mali 
by sme vedieť aj  oddychovať a relaxo-

vať. Picnik day Life Academy, ktorý sme pre 
Vás pripravili v Aquacity Poprad, bol tým 
pravým miestom na oddych, široké úsmevy, 
objatia i priateľské rozhovory, v ktorých sa 
slová ako škola, učenie, známky… niekde 

spontánne vytratili. Bryndzová nátierka  
s kváskovým chlebíkom, košíky plné dobrôt, 
stoly plné domácej limonády, ovocia a ze-
leniny, cukroviniek… a to všetko od našich 
šikovných žiačikov. Z Vašich spokojných 
tvári  sme vyčítali, že práve táto akcia patrila 
medzi top akcie v tomto roku.

Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonau-
ti a Prieskumníci sa spoločne vybrali  

za športom do Centra voľného času v Kež-
marku. Vôbec netušili, čo ich tam čaká, všet-
ky pani učiteľky držali tento deň v tajnosti. 
Prekvapenie prišlo po príchode do CVČ, 
kde ich privítala pani riaditeľka. Po občer-
stvení si žiaci zahrali spoločenskú hru na po-
ľovníka, pušku a leva. Potom ich uč čakalo 
dopravné ihrisko so všetkým ako v cestnej 
premávke – bicykle, kolobežky, chodci, 
semafory, no a, samozrejme, zahrali sa aj  
na policajtov. Horolezecká stena s úžasným 
inštruktorom si získala všetkých odvážliv-
cov, no najviac Prieskumníkov. Tí mali mož-
nosť liezť aj s lanom a po dôkladnej inštruk-
táži to zvládli na jednotku.

Prvý júnový pondelok patril rozlúčke s ab-
solventmi gymnázia. Je u nás tradíciou, 

že ich na cestu do života vyprevádzame všet-
ci - od tých najmenších až po učiteľov - po-
tleskom pri ich poslednej ceste, ktorá vedie 
po schodisku k bráne školy. 

Školské kolo ročníkových prác je možnos-
ťou pre všetkých študentov, ktorým zále-

ží na ich osobnom rozvoji. Tohtoročné po-
stupujúce práca mali naozaj vysokú úroveň  
a boli to hotové vedecké práce. Za osemroč-
né gymnázium sa víťazom stala Lucka Luxo-
vá z kvarty, druhé miesto obsadila Danielka 
Chocholová z prímy a na treťom mieste sa 
umiestnil Dušan Korytko z tercie. Na päť-
ročnom odbore vypálili rybník žiaci II.A. 
Na prvom mieste Shanya Kollárová, druhé 
miesto patrí Brunovi Schweitzerovi a tretie 
si vyslúžil Erik Kromka. Všetkým výhercom 
ešte raz blahoželáme.

Žiaci, ktorí sa zapojili do programu Me-
dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

(DofE) a počas celého roka čelili náročným 
výzvam vo svojom osobnom rozvoji, za-
vŕšili svoje úsilie expedíciou, počas ktorej 
mali ukázať, že ciele, ktoré si na začiatku 
roka stanovili, dotiahli do úspešného konca.  
sa v závere mesiaca znova vybrali s pánom 
učiteľom Tomášom Mackom na expedíciu. 
Veríme, že im tentokrát nepršalo a mohli si 
užiť spoločné chvíle, získať nové skúsenosti 
a posunúť sa vo svojich cieľoch.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, kto-
rí nám pomohli so zberom použitých 

zubných kefiek. Spoločne sme ich nazbie-
rali dostatočný počet na získanie prvých ko-
šov od spoločnosti Curaprox. Sú vyrobené  
zo zrecyklovaných zubných kefiek a od sep-
tembra nám pomôžu pri triedení plastového 
a papierového odpadu. So zberom kefiek ale 
nekončíme, pokračujeme aj naďalej.

Záver školského roku bol tentokrát iný, 
slávnostnejší, v priestoroch kongresovej 

sály Aqua City. Víťazkami v získavaní kre-
ditov na gymnáziu, ktoré pocestujú do New 
Yorku, sa zaslúžene stali Laura Kleinová  
z II. A a Stanka Dudaško z III. A.

V Life Academy máme veľa šikovných 
detí, žiakov a študentov. Chceme, aby 

o nich svet vedel, preto sme vyhlásili prvý 
ročník ocenenia LAMIS (Life Academy 
Most Inspiring Student), ktoré je určené pre 
excelentných študentov. V štyroch kategó-
riách boli nominovaní za každú triedu tí,  
o ktorých spolužiaci rozhodli, že sú v niečom 
výnimoční a inšpiratívni pre ostatných. Po-
rota zostavená z učiteľov a zástupcov žiac-
keho parlamentu vybrala z nominovaných 
tých najlepších. Historicky prvými ocenený-
mi sa stali: Katarína Novýsedláková, Vanda 
Vaščáková, Karina Kokoruďová a Stanislava 
Joanna Dudaško.

Na konci roka sa zvykne bilancovať, 
hodnotiť, obzrieť sa späť, a tak sa aj 

my na konci roka školského zamýšľame, aký 
bol. Určite úspešný, plný zaujímavých dní, 
udalostí, akcií, zážitkov, stretnutí. Vám, milí 
naši rodičia, ďakujeme za ďalší spoločný rok 
strávený spolu s nami. Všetkým nám praje-
me krásne leto plné oddychu, slnka, stretnutí 
s priateľmi i ciest do známa i do neznáma...

Dobré noviny
júnové

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

ťuknite na logo pre návrat do obsahu

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. 
Dajte nám vedieť, čo si o Dobrých novinách myslíte v tomto krátkom online formulári. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu.

Vševedkovia (materská škola)

Jún sme začali oslavou sviatku všetkých 
detí a boli naozaj veselo.Mali sme módny 

aj kozmetický salón,preteky áut,diskotéku  
a sladkú cukrovú vatu. Popri prehliadke ná-
mestia sme si stihli pochutnať i aj na zmrzli-

ne. V poslednom týždni školského roka sme 
prevetrali svoje kolobežky na našom ihrisku. 
No a sladkou tortou sme pri odovzdávaní 
hodnotení dali bodku na záver úspešného 
roka.
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Aj keď sa nám v septembri zdá, že  
pred sebou máme dlhú cestu a jún je 
ešte ďaleko, zrazu je tu. Niekomu sa zdal 
školský rok dlhý, niekomu ubehol akosi 
prirýchlo. Ponúkame Vám posledné z toh-
toročných Dobrých novín a veríme, že sa 
Vám budú dobre čítať.

Škôlkarov čakali v júni koncoročné výlety, 
zmrzlinky v meste, posledné súťaže, ale 

aj rozlúčka s predškolákmi a „vysvedčenia“.

Hneď na začiatku júna nás predškoláci 
úspešne reprezentovali na zdravotníc-

kej súťaži, kde si svoje vedomosti mohli po-
rovnať s predškolákmi z iných materských 
škôl, sily si zmerali nielen vo vedomostiach 
ale aj v pohybových zručnostiach.

O tom, že chlapci majú futbal radi, vieme 
všetci. Veľkú radosť preto predškolá-

kom urobilo pozvanie od FK Poprad, aby 
strávili športové doobedie na futbalovom 
štadióne s naozajstnými futbalistami. Určite 
sa od nich naučili aj zopár fígľov, ktoré si 
usilovne skúšali počas slnečného júna na na-
šom ihrisku. Ktovie, či medzi nimi nie je aj 
budúci Hamšík, Messi alebo Ronaldo.

Predškolákov v júni čakal aj jeden vý-
znamný deň. Rozlúčka so škôlkou,  

so svojimi mladšími kamarátmi aj s pani 
učiteľkami. Roky ubehli ako voda, aj keď 
nám sa zdá, že to bolo nedávno, čo k nám  

do škôlky prišli a silno sa držali maminej ruky. 
Dnes sú z nich šikovné, smelé deti a my sme  
na nich veľmi hrdí. Prajeme im veľa úspe-
chov a Vám, milí rodičia budúcich prvákov, 
veľa trpezlivosti.

Kým starší škôlkari zavŕšili školský rok 
poznávaním vesmíru a návštevou pla-

netária v Prešove, mladší kamaráti sa vybra-
li na biofarmu vo Východnej, kde si overili 
svoje vedomosti o zvieratách z predošlého 
mesiaca. 

Vedeli ste, že v júni sa aj v škôlke roz-
dávali vysvedčenia? Okrem tých 

„mokrých“, ktoré získali úspešní plavci  
od svojich trénerov na plaveckom výcviku, 
našim škôlkarom prišla odovzdať vysved-
čenia aj Mima, pani učiteľka angličtiny. 
Práve jej môžeme poďakovať za to, že sa 
škôlkari hravou formou už od najmenšej 
triedy zoznamujú s angličtinou a vytvárajú 
si k nej pozitívny vzťah. O tom, že sa na ňu 
vždy veľmi tešia, niet pochýb. A aby tých 
vysvedčení nebolo málo, jedno dostali aj  
od nás, pani učiteliek. Malé slovné povzbudenie  
do ďalšieho roka, pochvala, to poteší aj naj-
menšieho škôlkara.

Školáci sa posledný júnový piatok rozlú-
čili so školou a rozbehli sa na prázdniny. 

My, škôlkari, však máme pred sebou ešte  
6 letných týždňov, počas ktorých  bude-
me cestovať časom. Dinosaurie stopy, lov  
na mamutov, da Vinciho ateliér, lietajúce 
autá, to je len malá ochutnávka z našich let-
ných aktivít. Určite sledujte našu stránku, 

kde sa dozviete oveľa viac o našom FUN-
tastickom lete.

Najlepší z najlepších, od najmenších Bá-
dateľov až po veľkých Prieskumníkov, 

sa začiatkom júna stretli, aby ukázali svoj 
prezentačný talent a šikovnosť pred ostatný-
mi spolužiakmi školy. Prezentácia tých naj-
lepších ročníkových prác mala veľmi vyso-
kú úroveň. Detských divákov zaujali naozaj 
všetky témy a my blahoželáme všetkým po-
stupujúcim za úspešné zvládnutie školského 
kola Vedeckej konferencie. 

3. jún bol krásny slnečný deň a dva tímy 
detí z Life Academy ho strávili pozná-

vaním a súťažením. Nultý ročník prírodo-
vedných letných hier sa konal v Kvetnici  
na 12 rôznych stanovištiach, kde na deti ča-
kali odborníci z rôznych oblastí. Predviedli 
im názorné ukážky svojich činností, poroz-
právali o svojej práci, odhalili zákutia a malé 
tajomstvá jednotlivých profesií. Pre mno-
hých sa stala práca ich koníčkom, čo bolo 
cítiť na každom stanovišti.

Keď chceme podávať dobré výkony, mali 
by sme vedieť aj  oddychovať a relaxo-

vať. Picnik day Life Academy, ktorý sme pre 
Vás pripravili v Aquacity Poprad, bol tým 
pravým miestom na oddych, široké úsmevy, 
objatia i priateľské rozhovory, v ktorých sa 
slová ako škola, učenie, známky… niekde 

spontánne vytratili. Bryndzová nátierka  
s kváskovým chlebíkom, košíky plné dobrôt, 
stoly plné domácej limonády, ovocia a ze-
leniny, cukroviniek… a to všetko od našich 
šikovných žiačikov. Z Vašich spokojných 
tvári  sme vyčítali, že práve táto akcia patrila 
medzi top akcie v tomto roku.

Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonau-
ti a Prieskumníci sa spoločne vybrali  

za športom do Centra voľného času v Kež-
marku. Vôbec netušili, čo ich tam čaká, všet-
ky pani učiteľky držali tento deň v tajnosti. 
Prekvapenie prišlo po príchode do CVČ, 
kde ich privítala pani riaditeľka. Po občer-
stvení si žiaci zahrali spoločenskú hru na po-
ľovníka, pušku a leva. Potom ich uč čakalo 
dopravné ihrisko so všetkým ako v cestnej 
premávke – bicykle, kolobežky, chodci, 
semafory, no a, samozrejme, zahrali sa aj  
na policajtov. Horolezecká stena s úžasným 
inštruktorom si získala všetkých odvážliv-
cov, no najviac Prieskumníkov. Tí mali mož-
nosť liezť aj s lanom a po dôkladnej inštruk-
táži to zvládli na jednotku.

Prvý júnový pondelok patril rozlúčke s ab-
solventmi gymnázia. Je u nás tradíciou, 

že ich na cestu do života vyprevádzame všet-
ci - od tých najmenších až po učiteľov - po-
tleskom pri ich poslednej ceste, ktorá vedie 
po schodisku k bráne školy. 

Školské kolo ročníkových prác je možnos-
ťou pre všetkých študentov, ktorým zále-

ží na ich osobnom rozvoji. Tohtoročné po-
stupujúce práca mali naozaj vysokú úroveň  
a boli to hotové vedecké práce. Za osemroč-
né gymnázium sa víťazom stala Lucka Luxo-
vá z kvarty, druhé miesto obsadila Danielka 
Chocholová z prímy a na treťom mieste sa 
umiestnil Dušan Korytko z tercie. Na päť-
ročnom odbore vypálili rybník žiaci II.A. 
Na prvom mieste Shanya Kollárová, druhé 
miesto patrí Brunovi Schweitzerovi a tretie 
si vyslúžil Erik Kromka. Všetkým výhercom 
ešte raz blahoželáme.

Žiaci, ktorí sa zapojili do programu Me-
dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

(DofE) a počas celého roka čelili náročným 
výzvam vo svojom osobnom rozvoji, za-
vŕšili svoje úsilie expedíciou, počas ktorej 
mali ukázať, že ciele, ktoré si na začiatku 
roka stanovili, dotiahli do úspešného konca.  
sa v závere mesiaca znova vybrali s pánom 
učiteľom Tomášom Mackom na expedíciu. 
Veríme, že im tentokrát nepršalo a mohli si 
užiť spoločné chvíle, získať nové skúsenosti 
a posunúť sa vo svojich cieľoch.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, kto-
rí nám pomohli so zberom použitých 

zubných kefiek. Spoločne sme ich nazbie-
rali dostatočný počet na získanie prvých ko-
šov od spoločnosti Curaprox. Sú vyrobené  
zo zrecyklovaných zubných kefiek a od sep-
tembra nám pomôžu pri triedení plastového 
a papierového odpadu. So zberom kefiek ale 
nekončíme, pokračujeme aj naďalej.

Záver školského roku bol tentokrát iný, 
slávnostnejší, v priestoroch kongresovej 

sály Aqua City. Víťazkami v získavaní kre-
ditov na gymnáziu, ktoré pocestujú do New 
Yorku, sa zaslúžene stali Laura Kleinová  
z II. A a Stanka Dudaško z III. A.

V Life Academy máme veľa šikovných 
detí, žiakov a študentov. Chceme, aby 

o nich svet vedel, preto sme vyhlásili prvý 
ročník ocenenia LAMIS (Life Academy 
Most Inspiring Student), ktoré je určené pre 
excelentných študentov. V štyroch kategó-
riách boli nominovaní za každú triedu tí,  
o ktorých spolužiaci rozhodli, že sú v niečom 
výnimoční a inšpiratívni pre ostatných. Po-
rota zostavená z učiteľov a zástupcov žiac-
keho parlamentu vybrala z nominovaných 
tých najlepších. Historicky prvými ocenený-
mi sa stali: Katarína Novýsedláková, Vanda 
Vaščáková, Karina Kokoruďová a Stanislava 
Joanna Dudaško.

Na konci roka sa zvykne bilancovať, 
hodnotiť, obzrieť sa späť, a tak sa aj 

my na konci roka školského zamýšľame, aký 
bol. Určite úspešný, plný zaujímavých dní, 
udalostí, akcií, zážitkov, stretnutí. Vám, milí 
naši rodičia, ďakujeme za ďalší spoločný rok 
strávený spolu s nami. Všetkým nám praje-
me krásne leto plné oddychu, slnka, stretnutí 
s priateľmi i ciest do známa i do neznáma...

Dobré noviny
júnové
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ťuknite na logo pre návrat do obsahu

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. 
Dajte nám vedieť, čo si o Dobrých novinách myslíte v tomto krátkom online formulári. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu.

Objavovatelia (materská škola)

Mesiac jún bol pre Objavovateľov roz-
lúčkový a zároveň plný zaujímavých 

akcií. Úspešne preplávali k mokrým vysved-
čeniam od trénerov z Aquacity, zúčastnili sa 
na Dni orlíčat, ktorý zorganizoval FK Po-
prad, zmerali si vedomosti na zdravotníckej 
súťaži, navštívili Planetárium v Prešove.  

No najmä sa slávnostne rozlúčili so svojou 
materskou školou, so svojimi kamarátmi, 
pani učiteľkami a ostatnými zamestnancami. 
Od septembra zásadnú do školských lavíc  
a nám neostáva nič iné, len im zaželať veľa 
úspechov a, samozrejme, krásne leto.
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Aj keď sa nám v septembri zdá, že  
pred sebou máme dlhú cestu a jún je 
ešte ďaleko, zrazu je tu. Niekomu sa zdal 
školský rok dlhý, niekomu ubehol akosi 
prirýchlo. Ponúkame Vám posledné z toh-
toročných Dobrých novín a veríme, že sa 
Vám budú dobre čítať.

Škôlkarov čakali v júni koncoročné výlety, 
zmrzlinky v meste, posledné súťaže, ale 

aj rozlúčka s predškolákmi a „vysvedčenia“.

Hneď na začiatku júna nás predškoláci 
úspešne reprezentovali na zdravotníc-

kej súťaži, kde si svoje vedomosti mohli po-
rovnať s predškolákmi z iných materských 
škôl, sily si zmerali nielen vo vedomostiach 
ale aj v pohybových zručnostiach.

O tom, že chlapci majú futbal radi, vieme 
všetci. Veľkú radosť preto predškolá-

kom urobilo pozvanie od FK Poprad, aby 
strávili športové doobedie na futbalovom 
štadióne s naozajstnými futbalistami. Určite 
sa od nich naučili aj zopár fígľov, ktoré si 
usilovne skúšali počas slnečného júna na na-
šom ihrisku. Ktovie, či medzi nimi nie je aj 
budúci Hamšík, Messi alebo Ronaldo.

Predškolákov v júni čakal aj jeden vý-
znamný deň. Rozlúčka so škôlkou,  

so svojimi mladšími kamarátmi aj s pani 
učiteľkami. Roky ubehli ako voda, aj keď 
nám sa zdá, že to bolo nedávno, čo k nám  

do škôlky prišli a silno sa držali maminej ruky. 
Dnes sú z nich šikovné, smelé deti a my sme  
na nich veľmi hrdí. Prajeme im veľa úspe-
chov a Vám, milí rodičia budúcich prvákov, 
veľa trpezlivosti.

Kým starší škôlkari zavŕšili školský rok 
poznávaním vesmíru a návštevou pla-

netária v Prešove, mladší kamaráti sa vybra-
li na biofarmu vo Východnej, kde si overili 
svoje vedomosti o zvieratách z predošlého 
mesiaca. 

Vedeli ste, že v júni sa aj v škôlke roz-
dávali vysvedčenia? Okrem tých 

„mokrých“, ktoré získali úspešní plavci  
od svojich trénerov na plaveckom výcviku, 
našim škôlkarom prišla odovzdať vysved-
čenia aj Mima, pani učiteľka angličtiny. 
Práve jej môžeme poďakovať za to, že sa 
škôlkari hravou formou už od najmenšej 
triedy zoznamujú s angličtinou a vytvárajú 
si k nej pozitívny vzťah. O tom, že sa na ňu 
vždy veľmi tešia, niet pochýb. A aby tých 
vysvedčení nebolo málo, jedno dostali aj  
od nás, pani učiteliek. Malé slovné povzbudenie  
do ďalšieho roka, pochvala, to poteší aj naj-
menšieho škôlkara.

Školáci sa posledný júnový piatok rozlú-
čili so školou a rozbehli sa na prázdniny. 

My, škôlkari, však máme pred sebou ešte  
6 letných týždňov, počas ktorých  bude-
me cestovať časom. Dinosaurie stopy, lov  
na mamutov, da Vinciho ateliér, lietajúce 
autá, to je len malá ochutnávka z našich let-
ných aktivít. Určite sledujte našu stránku, 

kde sa dozviete oveľa viac o našom FUN-
tastickom lete.

Najlepší z najlepších, od najmenších Bá-
dateľov až po veľkých Prieskumníkov, 

sa začiatkom júna stretli, aby ukázali svoj 
prezentačný talent a šikovnosť pred ostatný-
mi spolužiakmi školy. Prezentácia tých naj-
lepších ročníkových prác mala veľmi vyso-
kú úroveň. Detských divákov zaujali naozaj 
všetky témy a my blahoželáme všetkým po-
stupujúcim za úspešné zvládnutie školského 
kola Vedeckej konferencie. 

3. jún bol krásny slnečný deň a dva tímy 
detí z Life Academy ho strávili pozná-

vaním a súťažením. Nultý ročník prírodo-
vedných letných hier sa konal v Kvetnici  
na 12 rôznych stanovištiach, kde na deti ča-
kali odborníci z rôznych oblastí. Predviedli 
im názorné ukážky svojich činností, poroz-
právali o svojej práci, odhalili zákutia a malé 
tajomstvá jednotlivých profesií. Pre mno-
hých sa stala práca ich koníčkom, čo bolo 
cítiť na každom stanovišti.

Keď chceme podávať dobré výkony, mali 
by sme vedieť aj  oddychovať a relaxo-

vať. Picnik day Life Academy, ktorý sme pre 
Vás pripravili v Aquacity Poprad, bol tým 
pravým miestom na oddych, široké úsmevy, 
objatia i priateľské rozhovory, v ktorých sa 
slová ako škola, učenie, známky… niekde 

spontánne vytratili. Bryndzová nátierka  
s kváskovým chlebíkom, košíky plné dobrôt, 
stoly plné domácej limonády, ovocia a ze-
leniny, cukroviniek… a to všetko od našich 
šikovných žiačikov. Z Vašich spokojných 
tvári  sme vyčítali, že práve táto akcia patrila 
medzi top akcie v tomto roku.

Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonau-
ti a Prieskumníci sa spoločne vybrali  

za športom do Centra voľného času v Kež-
marku. Vôbec netušili, čo ich tam čaká, všet-
ky pani učiteľky držali tento deň v tajnosti. 
Prekvapenie prišlo po príchode do CVČ, 
kde ich privítala pani riaditeľka. Po občer-
stvení si žiaci zahrali spoločenskú hru na po-
ľovníka, pušku a leva. Potom ich uč čakalo 
dopravné ihrisko so všetkým ako v cestnej 
premávke – bicykle, kolobežky, chodci, 
semafory, no a, samozrejme, zahrali sa aj  
na policajtov. Horolezecká stena s úžasným 
inštruktorom si získala všetkých odvážliv-
cov, no najviac Prieskumníkov. Tí mali mož-
nosť liezť aj s lanom a po dôkladnej inštruk-
táži to zvládli na jednotku.

Prvý júnový pondelok patril rozlúčke s ab-
solventmi gymnázia. Je u nás tradíciou, 

že ich na cestu do života vyprevádzame všet-
ci - od tých najmenších až po učiteľov - po-
tleskom pri ich poslednej ceste, ktorá vedie 
po schodisku k bráne školy. 

Školské kolo ročníkových prác je možnos-
ťou pre všetkých študentov, ktorým zále-

ží na ich osobnom rozvoji. Tohtoročné po-
stupujúce práca mali naozaj vysokú úroveň  
a boli to hotové vedecké práce. Za osemroč-
né gymnázium sa víťazom stala Lucka Luxo-
vá z kvarty, druhé miesto obsadila Danielka 
Chocholová z prímy a na treťom mieste sa 
umiestnil Dušan Korytko z tercie. Na päť-
ročnom odbore vypálili rybník žiaci II.A. 
Na prvom mieste Shanya Kollárová, druhé 
miesto patrí Brunovi Schweitzerovi a tretie 
si vyslúžil Erik Kromka. Všetkým výhercom 
ešte raz blahoželáme.

Žiaci, ktorí sa zapojili do programu Me-
dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

(DofE) a počas celého roka čelili náročným 
výzvam vo svojom osobnom rozvoji, za-
vŕšili svoje úsilie expedíciou, počas ktorej 
mali ukázať, že ciele, ktoré si na začiatku 
roka stanovili, dotiahli do úspešného konca.  
sa v závere mesiaca znova vybrali s pánom 
učiteľom Tomášom Mackom na expedíciu. 
Veríme, že im tentokrát nepršalo a mohli si 
užiť spoločné chvíle, získať nové skúsenosti 
a posunúť sa vo svojich cieľoch.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, kto-
rí nám pomohli so zberom použitých 

zubných kefiek. Spoločne sme ich nazbie-
rali dostatočný počet na získanie prvých ko-
šov od spoločnosti Curaprox. Sú vyrobené  
zo zrecyklovaných zubných kefiek a od sep-
tembra nám pomôžu pri triedení plastového 
a papierového odpadu. So zberom kefiek ale 
nekončíme, pokračujeme aj naďalej.

Záver školského roku bol tentokrát iný, 
slávnostnejší, v priestoroch kongresovej 

sály Aqua City. Víťazkami v získavaní kre-
ditov na gymnáziu, ktoré pocestujú do New 
Yorku, sa zaslúžene stali Laura Kleinová  
z II. A a Stanka Dudaško z III. A.

V Life Academy máme veľa šikovných 
detí, žiakov a študentov. Chceme, aby 

o nich svet vedel, preto sme vyhlásili prvý 
ročník ocenenia LAMIS (Life Academy 
Most Inspiring Student), ktoré je určené pre 
excelentných študentov. V štyroch kategó-
riách boli nominovaní za každú triedu tí,  
o ktorých spolužiaci rozhodli, že sú v niečom 
výnimoční a inšpiratívni pre ostatných. Po-
rota zostavená z učiteľov a zástupcov žiac-
keho parlamentu vybrala z nominovaných 
tých najlepších. Historicky prvými ocenený-
mi sa stali: Katarína Novýsedláková, Vanda 
Vaščáková, Karina Kokoruďová a Stanislava 
Joanna Dudaško.

Na konci roka sa zvykne bilancovať, 
hodnotiť, obzrieť sa späť, a tak sa aj 

my na konci roka školského zamýšľame, aký 
bol. Určite úspešný, plný zaujímavých dní, 
udalostí, akcií, zážitkov, stretnutí. Vám, milí 
naši rodičia, ďakujeme za ďalší spoločný rok 
strávený spolu s nami. Všetkým nám praje-
me krásne leto plné oddychu, slnka, stretnutí 
s priateľmi i ciest do známa i do neznáma...

Dobré noviny
júnové
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ťuknite na logo pre návrat do obsahu

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. 
Dajte nám vedieť, čo si o Dobrých novinách myslíte v tomto krátkom online formulári. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu.

1.B – Bádatelia (základná škola)

Jún, posledný mesiac prvého ročníka sme 
si naozaj užili. Zažili sme toho naozaj 

veľa. Hneď v prvý deň mesiaca sme na pr-
vouke odprezentovali posledné projektíky, 
ktoré boli zamerané na včely a ovocné stro-
my. Bádatelia projekty zvládli zas a znova  
na výbornú. Poslednýkrát sme spoločne 
navštívili knižnicu a bolo veľmi príjemné 
sledovať, ako si deti s nadšením vyberali 
knihy na prázdninové čítanie. Pri všetkých 

školských akciách sme si nezabudli napláno-
vať školský výlet, a tak sme sa v poslednom 
týždni vybrali do ZOO v Spišskej Novej Vsi, 
kde nás už ráno čakala pani chovateľka, kto-
rá nám veľmi pútavo porozprávala o mačko-
vitých šelmách a zvieratách v zoologickej 
záhrade. Bola veľmi milo prekvapená, že  
z prednášky vznikla diskusia, keďže Bádate-
lia veľa informácií už vedeli. Bol to krásny 
mesiac plný nezabudnuteľných zážitkov.
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Aj keď sa nám v septembri zdá, že  
pred sebou máme dlhú cestu a jún je 
ešte ďaleko, zrazu je tu. Niekomu sa zdal 
školský rok dlhý, niekomu ubehol akosi 
prirýchlo. Ponúkame Vám posledné z toh-
toročných Dobrých novín a veríme, že sa 
Vám budú dobre čítať.

Škôlkarov čakali v júni koncoročné výlety, 
zmrzlinky v meste, posledné súťaže, ale 

aj rozlúčka s predškolákmi a „vysvedčenia“.

Hneď na začiatku júna nás predškoláci 
úspešne reprezentovali na zdravotníc-

kej súťaži, kde si svoje vedomosti mohli po-
rovnať s predškolákmi z iných materských 
škôl, sily si zmerali nielen vo vedomostiach 
ale aj v pohybových zručnostiach.

O tom, že chlapci majú futbal radi, vieme 
všetci. Veľkú radosť preto predškolá-

kom urobilo pozvanie od FK Poprad, aby 
strávili športové doobedie na futbalovom 
štadióne s naozajstnými futbalistami. Určite 
sa od nich naučili aj zopár fígľov, ktoré si 
usilovne skúšali počas slnečného júna na na-
šom ihrisku. Ktovie, či medzi nimi nie je aj 
budúci Hamšík, Messi alebo Ronaldo.

Predškolákov v júni čakal aj jeden vý-
znamný deň. Rozlúčka so škôlkou,  

so svojimi mladšími kamarátmi aj s pani 
učiteľkami. Roky ubehli ako voda, aj keď 
nám sa zdá, že to bolo nedávno, čo k nám  

do škôlky prišli a silno sa držali maminej ruky. 
Dnes sú z nich šikovné, smelé deti a my sme  
na nich veľmi hrdí. Prajeme im veľa úspe-
chov a Vám, milí rodičia budúcich prvákov, 
veľa trpezlivosti.

Kým starší škôlkari zavŕšili školský rok 
poznávaním vesmíru a návštevou pla-

netária v Prešove, mladší kamaráti sa vybra-
li na biofarmu vo Východnej, kde si overili 
svoje vedomosti o zvieratách z predošlého 
mesiaca. 

Vedeli ste, že v júni sa aj v škôlke roz-
dávali vysvedčenia? Okrem tých 

„mokrých“, ktoré získali úspešní plavci  
od svojich trénerov na plaveckom výcviku, 
našim škôlkarom prišla odovzdať vysved-
čenia aj Mima, pani učiteľka angličtiny. 
Práve jej môžeme poďakovať za to, že sa 
škôlkari hravou formou už od najmenšej 
triedy zoznamujú s angličtinou a vytvárajú 
si k nej pozitívny vzťah. O tom, že sa na ňu 
vždy veľmi tešia, niet pochýb. A aby tých 
vysvedčení nebolo málo, jedno dostali aj  
od nás, pani učiteliek. Malé slovné povzbudenie  
do ďalšieho roka, pochvala, to poteší aj naj-
menšieho škôlkara.

Školáci sa posledný júnový piatok rozlú-
čili so školou a rozbehli sa na prázdniny. 

My, škôlkari, však máme pred sebou ešte  
6 letných týždňov, počas ktorých  bude-
me cestovať časom. Dinosaurie stopy, lov  
na mamutov, da Vinciho ateliér, lietajúce 
autá, to je len malá ochutnávka z našich let-
ných aktivít. Určite sledujte našu stránku, 

kde sa dozviete oveľa viac o našom FUN-
tastickom lete.

Najlepší z najlepších, od najmenších Bá-
dateľov až po veľkých Prieskumníkov, 

sa začiatkom júna stretli, aby ukázali svoj 
prezentačný talent a šikovnosť pred ostatný-
mi spolužiakmi školy. Prezentácia tých naj-
lepších ročníkových prác mala veľmi vyso-
kú úroveň. Detských divákov zaujali naozaj 
všetky témy a my blahoželáme všetkým po-
stupujúcim za úspešné zvládnutie školského 
kola Vedeckej konferencie. 

3. jún bol krásny slnečný deň a dva tímy 
detí z Life Academy ho strávili pozná-

vaním a súťažením. Nultý ročník prírodo-
vedných letných hier sa konal v Kvetnici  
na 12 rôznych stanovištiach, kde na deti ča-
kali odborníci z rôznych oblastí. Predviedli 
im názorné ukážky svojich činností, poroz-
právali o svojej práci, odhalili zákutia a malé 
tajomstvá jednotlivých profesií. Pre mno-
hých sa stala práca ich koníčkom, čo bolo 
cítiť na každom stanovišti.

Keď chceme podávať dobré výkony, mali 
by sme vedieť aj  oddychovať a relaxo-

vať. Picnik day Life Academy, ktorý sme pre 
Vás pripravili v Aquacity Poprad, bol tým 
pravým miestom na oddych, široké úsmevy, 
objatia i priateľské rozhovory, v ktorých sa 
slová ako škola, učenie, známky… niekde 

spontánne vytratili. Bryndzová nátierka  
s kváskovým chlebíkom, košíky plné dobrôt, 
stoly plné domácej limonády, ovocia a ze-
leniny, cukroviniek… a to všetko od našich 
šikovných žiačikov. Z Vašich spokojných 
tvári  sme vyčítali, že práve táto akcia patrila 
medzi top akcie v tomto roku.

Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonau-
ti a Prieskumníci sa spoločne vybrali  

za športom do Centra voľného času v Kež-
marku. Vôbec netušili, čo ich tam čaká, všet-
ky pani učiteľky držali tento deň v tajnosti. 
Prekvapenie prišlo po príchode do CVČ, 
kde ich privítala pani riaditeľka. Po občer-
stvení si žiaci zahrali spoločenskú hru na po-
ľovníka, pušku a leva. Potom ich uč čakalo 
dopravné ihrisko so všetkým ako v cestnej 
premávke – bicykle, kolobežky, chodci, 
semafory, no a, samozrejme, zahrali sa aj  
na policajtov. Horolezecká stena s úžasným 
inštruktorom si získala všetkých odvážliv-
cov, no najviac Prieskumníkov. Tí mali mož-
nosť liezť aj s lanom a po dôkladnej inštruk-
táži to zvládli na jednotku.

Prvý júnový pondelok patril rozlúčke s ab-
solventmi gymnázia. Je u nás tradíciou, 

že ich na cestu do života vyprevádzame všet-
ci - od tých najmenších až po učiteľov - po-
tleskom pri ich poslednej ceste, ktorá vedie 
po schodisku k bráne školy. 

Školské kolo ročníkových prác je možnos-
ťou pre všetkých študentov, ktorým zále-

ží na ich osobnom rozvoji. Tohtoročné po-
stupujúce práca mali naozaj vysokú úroveň  
a boli to hotové vedecké práce. Za osemroč-
né gymnázium sa víťazom stala Lucka Luxo-
vá z kvarty, druhé miesto obsadila Danielka 
Chocholová z prímy a na treťom mieste sa 
umiestnil Dušan Korytko z tercie. Na päť-
ročnom odbore vypálili rybník žiaci II.A. 
Na prvom mieste Shanya Kollárová, druhé 
miesto patrí Brunovi Schweitzerovi a tretie 
si vyslúžil Erik Kromka. Všetkým výhercom 
ešte raz blahoželáme.

Žiaci, ktorí sa zapojili do programu Me-
dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

(DofE) a počas celého roka čelili náročným 
výzvam vo svojom osobnom rozvoji, za-
vŕšili svoje úsilie expedíciou, počas ktorej 
mali ukázať, že ciele, ktoré si na začiatku 
roka stanovili, dotiahli do úspešného konca.  
sa v závere mesiaca znova vybrali s pánom 
učiteľom Tomášom Mackom na expedíciu. 
Veríme, že im tentokrát nepršalo a mohli si 
užiť spoločné chvíle, získať nové skúsenosti 
a posunúť sa vo svojich cieľoch.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, kto-
rí nám pomohli so zberom použitých 

zubných kefiek. Spoločne sme ich nazbie-
rali dostatočný počet na získanie prvých ko-
šov od spoločnosti Curaprox. Sú vyrobené  
zo zrecyklovaných zubných kefiek a od sep-
tembra nám pomôžu pri triedení plastového 
a papierového odpadu. So zberom kefiek ale 
nekončíme, pokračujeme aj naďalej.

Záver školského roku bol tentokrát iný, 
slávnostnejší, v priestoroch kongresovej 

sály Aqua City. Víťazkami v získavaní kre-
ditov na gymnáziu, ktoré pocestujú do New 
Yorku, sa zaslúžene stali Laura Kleinová  
z II. A a Stanka Dudaško z III. A.

V Life Academy máme veľa šikovných 
detí, žiakov a študentov. Chceme, aby 

o nich svet vedel, preto sme vyhlásili prvý 
ročník ocenenia LAMIS (Life Academy 
Most Inspiring Student), ktoré je určené pre 
excelentných študentov. V štyroch kategó-
riách boli nominovaní za každú triedu tí,  
o ktorých spolužiaci rozhodli, že sú v niečom 
výnimoční a inšpiratívni pre ostatných. Po-
rota zostavená z učiteľov a zástupcov žiac-
keho parlamentu vybrala z nominovaných 
tých najlepších. Historicky prvými ocenený-
mi sa stali: Katarína Novýsedláková, Vanda 
Vaščáková, Karina Kokoruďová a Stanislava 
Joanna Dudaško.

Na konci roka sa zvykne bilancovať, 
hodnotiť, obzrieť sa späť, a tak sa aj 

my na konci roka školského zamýšľame, aký 
bol. Určite úspešný, plný zaujímavých dní, 
udalostí, akcií, zážitkov, stretnutí. Vám, milí 
naši rodičia, ďakujeme za ďalší spoločný rok 
strávený spolu s nami. Všetkým nám praje-
me krásne leto plné oddychu, slnka, stretnutí 
s priateľmi i ciest do známa i do neznáma...

Dobré noviny
júnové
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ťuknite na logo pre návrat do obsahu

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. 
Dajte nám vedieť, čo si o Dobrých novinách myslíte v tomto krátkom online formulári. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu.

2.P – Pátrači (základná škola)

Jún – posledný mesiac školského roka – 
nás privítal s úsmevom, ale pripravil pre 

nás aj hŕbu povinností. Odhalil naše nedo-
statky, aby sme si uvedomili, čo je potreb-
né ešte opraviť alebo zdokonaliť, aby sme 
všetko dotiahli do úspešného konca. Na to 
sme ale potrebovali veľa síl a trpezlivos-
ti. To všetko sa už však minulo. Našou zá-
chranou a balzamom pre naše dušičky bola 
škola v prírode. Príroda potešila naše oči  
a uši, pohladila nás voda a vetrík, usmievalo 
sa na nás slniečko a my sme načerpali novú, 
veľmi potrebnú energiu, aby sme čo najlep-

šie ukončili druhý ročník. Po návrate sme si 
vedomosti preverili v záverečných testoch. 
Precízne sme sa pripravovali aj na slávnost-
né ukončenie školského roka programom, 
do ktorého sme prispeli krátkym pásmom  
a piesňami. Posledný týždeň pred vysvedče-
ním sme si spestrili výletom na Popradské 
pleso, čo nás už naštartovalo na dlho očaká-
vané letné prázdniny. Bol to pre nás úspešný 
a hlavne pestrý školský rok. Veľmi sa tešíme, 
čo nám prinesie ten další. Ale teraz už hurá 
na prázdniny.

http://lifeacademy.sk
http://lifeacademy.sk
https://www.facebook.com/mslifeacademy/
https://www.facebook.com/lifeacademyszs/
https://www.facebook.com/lifeacademygym/
https://www.instagram.com/my_life_academy/
https://twitter.com/YourLifeAcademy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6IeSgd3Uf6lAlY83aODrrxm-L5blYLP9vT6FRZMDpNeMPhw/viewform


Aj keď sa nám v septembri zdá, že  
pred sebou máme dlhú cestu a jún je 
ešte ďaleko, zrazu je tu. Niekomu sa zdal 
školský rok dlhý, niekomu ubehol akosi 
prirýchlo. Ponúkame Vám posledné z toh-
toročných Dobrých novín a veríme, že sa 
Vám budú dobre čítať.

Škôlkarov čakali v júni koncoročné výlety, 
zmrzlinky v meste, posledné súťaže, ale 

aj rozlúčka s predškolákmi a „vysvedčenia“.

Hneď na začiatku júna nás predškoláci 
úspešne reprezentovali na zdravotníc-

kej súťaži, kde si svoje vedomosti mohli po-
rovnať s predškolákmi z iných materských 
škôl, sily si zmerali nielen vo vedomostiach 
ale aj v pohybových zručnostiach.

O tom, že chlapci majú futbal radi, vieme 
všetci. Veľkú radosť preto predškolá-

kom urobilo pozvanie od FK Poprad, aby 
strávili športové doobedie na futbalovom 
štadióne s naozajstnými futbalistami. Určite 
sa od nich naučili aj zopár fígľov, ktoré si 
usilovne skúšali počas slnečného júna na na-
šom ihrisku. Ktovie, či medzi nimi nie je aj 
budúci Hamšík, Messi alebo Ronaldo.

Predškolákov v júni čakal aj jeden vý-
znamný deň. Rozlúčka so škôlkou,  

so svojimi mladšími kamarátmi aj s pani 
učiteľkami. Roky ubehli ako voda, aj keď 
nám sa zdá, že to bolo nedávno, čo k nám  

do škôlky prišli a silno sa držali maminej ruky. 
Dnes sú z nich šikovné, smelé deti a my sme  
na nich veľmi hrdí. Prajeme im veľa úspe-
chov a Vám, milí rodičia budúcich prvákov, 
veľa trpezlivosti.

Kým starší škôlkari zavŕšili školský rok 
poznávaním vesmíru a návštevou pla-

netária v Prešove, mladší kamaráti sa vybra-
li na biofarmu vo Východnej, kde si overili 
svoje vedomosti o zvieratách z predošlého 
mesiaca. 

Vedeli ste, že v júni sa aj v škôlke roz-
dávali vysvedčenia? Okrem tých 

„mokrých“, ktoré získali úspešní plavci  
od svojich trénerov na plaveckom výcviku, 
našim škôlkarom prišla odovzdať vysved-
čenia aj Mima, pani učiteľka angličtiny. 
Práve jej môžeme poďakovať za to, že sa 
škôlkari hravou formou už od najmenšej 
triedy zoznamujú s angličtinou a vytvárajú 
si k nej pozitívny vzťah. O tom, že sa na ňu 
vždy veľmi tešia, niet pochýb. A aby tých 
vysvedčení nebolo málo, jedno dostali aj  
od nás, pani učiteliek. Malé slovné povzbudenie  
do ďalšieho roka, pochvala, to poteší aj naj-
menšieho škôlkara.

Školáci sa posledný júnový piatok rozlú-
čili so školou a rozbehli sa na prázdniny. 

My, škôlkari, však máme pred sebou ešte  
6 letných týždňov, počas ktorých  bude-
me cestovať časom. Dinosaurie stopy, lov  
na mamutov, da Vinciho ateliér, lietajúce 
autá, to je len malá ochutnávka z našich let-
ných aktivít. Určite sledujte našu stránku, 

kde sa dozviete oveľa viac o našom FUN-
tastickom lete.

Najlepší z najlepších, od najmenších Bá-
dateľov až po veľkých Prieskumníkov, 

sa začiatkom júna stretli, aby ukázali svoj 
prezentačný talent a šikovnosť pred ostatný-
mi spolužiakmi školy. Prezentácia tých naj-
lepších ročníkových prác mala veľmi vyso-
kú úroveň. Detských divákov zaujali naozaj 
všetky témy a my blahoželáme všetkým po-
stupujúcim za úspešné zvládnutie školského 
kola Vedeckej konferencie. 

3. jún bol krásny slnečný deň a dva tímy 
detí z Life Academy ho strávili pozná-

vaním a súťažením. Nultý ročník prírodo-
vedných letných hier sa konal v Kvetnici  
na 12 rôznych stanovištiach, kde na deti ča-
kali odborníci z rôznych oblastí. Predviedli 
im názorné ukážky svojich činností, poroz-
právali o svojej práci, odhalili zákutia a malé 
tajomstvá jednotlivých profesií. Pre mno-
hých sa stala práca ich koníčkom, čo bolo 
cítiť na každom stanovišti.

Keď chceme podávať dobré výkony, mali 
by sme vedieť aj  oddychovať a relaxo-

vať. Picnik day Life Academy, ktorý sme pre 
Vás pripravili v Aquacity Poprad, bol tým 
pravým miestom na oddych, široké úsmevy, 
objatia i priateľské rozhovory, v ktorých sa 
slová ako škola, učenie, známky… niekde 

spontánne vytratili. Bryndzová nátierka  
s kváskovým chlebíkom, košíky plné dobrôt, 
stoly plné domácej limonády, ovocia a ze-
leniny, cukroviniek… a to všetko od našich 
šikovných žiačikov. Z Vašich spokojných 
tvári  sme vyčítali, že práve táto akcia patrila 
medzi top akcie v tomto roku.

Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonau-
ti a Prieskumníci sa spoločne vybrali  

za športom do Centra voľného času v Kež-
marku. Vôbec netušili, čo ich tam čaká, všet-
ky pani učiteľky držali tento deň v tajnosti. 
Prekvapenie prišlo po príchode do CVČ, 
kde ich privítala pani riaditeľka. Po občer-
stvení si žiaci zahrali spoločenskú hru na po-
ľovníka, pušku a leva. Potom ich uč čakalo 
dopravné ihrisko so všetkým ako v cestnej 
premávke – bicykle, kolobežky, chodci, 
semafory, no a, samozrejme, zahrali sa aj  
na policajtov. Horolezecká stena s úžasným 
inštruktorom si získala všetkých odvážliv-
cov, no najviac Prieskumníkov. Tí mali mož-
nosť liezť aj s lanom a po dôkladnej inštruk-
táži to zvládli na jednotku.

Prvý júnový pondelok patril rozlúčke s ab-
solventmi gymnázia. Je u nás tradíciou, 

že ich na cestu do života vyprevádzame všet-
ci - od tých najmenších až po učiteľov - po-
tleskom pri ich poslednej ceste, ktorá vedie 
po schodisku k bráne školy. 

Školské kolo ročníkových prác je možnos-
ťou pre všetkých študentov, ktorým zále-

ží na ich osobnom rozvoji. Tohtoročné po-
stupujúce práca mali naozaj vysokú úroveň  
a boli to hotové vedecké práce. Za osemroč-
né gymnázium sa víťazom stala Lucka Luxo-
vá z kvarty, druhé miesto obsadila Danielka 
Chocholová z prímy a na treťom mieste sa 
umiestnil Dušan Korytko z tercie. Na päť-
ročnom odbore vypálili rybník žiaci II.A. 
Na prvom mieste Shanya Kollárová, druhé 
miesto patrí Brunovi Schweitzerovi a tretie 
si vyslúžil Erik Kromka. Všetkým výhercom 
ešte raz blahoželáme.

Žiaci, ktorí sa zapojili do programu Me-
dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

(DofE) a počas celého roka čelili náročným 
výzvam vo svojom osobnom rozvoji, za-
vŕšili svoje úsilie expedíciou, počas ktorej 
mali ukázať, že ciele, ktoré si na začiatku 
roka stanovili, dotiahli do úspešného konca.  
sa v závere mesiaca znova vybrali s pánom 
učiteľom Tomášom Mackom na expedíciu. 
Veríme, že im tentokrát nepršalo a mohli si 
užiť spoločné chvíle, získať nové skúsenosti 
a posunúť sa vo svojich cieľoch.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, kto-
rí nám pomohli so zberom použitých 

zubných kefiek. Spoločne sme ich nazbie-
rali dostatočný počet na získanie prvých ko-
šov od spoločnosti Curaprox. Sú vyrobené  
zo zrecyklovaných zubných kefiek a od sep-
tembra nám pomôžu pri triedení plastového 
a papierového odpadu. So zberom kefiek ale 
nekončíme, pokračujeme aj naďalej.

Záver školského roku bol tentokrát iný, 
slávnostnejší, v priestoroch kongresovej 

sály Aqua City. Víťazkami v získavaní kre-
ditov na gymnáziu, ktoré pocestujú do New 
Yorku, sa zaslúžene stali Laura Kleinová  
z II. A a Stanka Dudaško z III. A.

V Life Academy máme veľa šikovných 
detí, žiakov a študentov. Chceme, aby 

o nich svet vedel, preto sme vyhlásili prvý 
ročník ocenenia LAMIS (Life Academy 
Most Inspiring Student), ktoré je určené pre 
excelentných študentov. V štyroch kategó-
riách boli nominovaní za každú triedu tí,  
o ktorých spolužiaci rozhodli, že sú v niečom 
výnimoční a inšpiratívni pre ostatných. Po-
rota zostavená z učiteľov a zástupcov žiac-
keho parlamentu vybrala z nominovaných 
tých najlepších. Historicky prvými ocenený-
mi sa stali: Katarína Novýsedláková, Vanda 
Vaščáková, Karina Kokoruďová a Stanislava 
Joanna Dudaško.

Na konci roka sa zvykne bilancovať, 
hodnotiť, obzrieť sa späť, a tak sa aj 

my na konci roka školského zamýšľame, aký 
bol. Určite úspešný, plný zaujímavých dní, 
udalostí, akcií, zážitkov, stretnutí. Vám, milí 
naši rodičia, ďakujeme za ďalší spoločný rok 
strávený spolu s nami. Všetkým nám praje-
me krásne leto plné oddychu, slnka, stretnutí 
s priateľmi i ciest do známa i do neznáma...

Dobré noviny
júnové
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ťuknite na logo pre návrat do obsahu

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. 
Dajte nám vedieť, čo si o Dobrých novinách myslíte v tomto krátkom online formulári. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu.

3.P – Pozorovatelia (základná škola)

Pozorovatelia mali na záver tretieho roč-
níka nejednu dobrú novinu. Citujem 

Aďka: „V našom kmeni máme dobrú spo-
luprácu. Rozprávame sa o našich nápadoch  
k práci. Aj keď sa niekedy pohádame a potom sa 
nerozprávame, väčšinou sa to do dvoch dní vyrieši. 
Niekedy si poviem – tak dobre som sa ešte necítil pri 
spolupráci.“ Teo: „Chcem, aby sme boli v kmeňoch 
aj v štvrtom ročníku.“ Tomas: „ Spolupráca v našom 
kmeni je výborná. Ja som v našom kmeni jediný cha-
lan. Nevadí mi to. Ten názov, čo sme stvorili sa mi 
veľmi páči.“ Alex: „Rozprávame sa, pomáhame si. 
Keď som niečo rozhodol, počúvali ma. Rešpektujú 
môj názor.“ Eliáš: „ Mne sa tu dobre pracuje. Dakedy 
sa trošku hádame, ale nechcem ísť preč. Je to lepšie 

ako sedieť sám.“ Mia: „Máme sa radi. S Tomim som 
sa viac spoznala. Som šťastná, že môžem mať Tomi-
ho a Chantal.“ Evelin: „Všetko sa mi v kmeni páči  
a ni je nič, čo sa mi nepáči.“ Sofia: „Páči sa mi, 
že každý o sebe niečo povie. Páči sa mi, že sa 
viac a viac spoznávame.“ Timonko: „Mne sa  
v skupine pracuje výborne, ale trošku aj vystrájajú  
a mne je zle.“ Ninka: „Mne sa veľmi páči, ale sa 
mi aj nepáči… Páči sa mi, že mi Teo pomôže, keď 
to veľmi potrebujem.“ Ellka: „Dobre sa mi sedí  
s Klárkou. Máme pekný názov. Pracujeme dobre.“ 
Šimonko: „Páči sa mi, že sme všetci kamoši. Sme 
slušní. Sme múdri a máme vlastný rozum. Neháda-
me sa. Spolupracujeme. Chcem v tom pokračovať.“
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Aj keď sa nám v septembri zdá, že  
pred sebou máme dlhú cestu a jún je 
ešte ďaleko, zrazu je tu. Niekomu sa zdal 
školský rok dlhý, niekomu ubehol akosi 
prirýchlo. Ponúkame Vám posledné z toh-
toročných Dobrých novín a veríme, že sa 
Vám budú dobre čítať.

Škôlkarov čakali v júni koncoročné výlety, 
zmrzlinky v meste, posledné súťaže, ale 

aj rozlúčka s predškolákmi a „vysvedčenia“.

Hneď na začiatku júna nás predškoláci 
úspešne reprezentovali na zdravotníc-

kej súťaži, kde si svoje vedomosti mohli po-
rovnať s predškolákmi z iných materských 
škôl, sily si zmerali nielen vo vedomostiach 
ale aj v pohybových zručnostiach.

O tom, že chlapci majú futbal radi, vieme 
všetci. Veľkú radosť preto predškolá-

kom urobilo pozvanie od FK Poprad, aby 
strávili športové doobedie na futbalovom 
štadióne s naozajstnými futbalistami. Určite 
sa od nich naučili aj zopár fígľov, ktoré si 
usilovne skúšali počas slnečného júna na na-
šom ihrisku. Ktovie, či medzi nimi nie je aj 
budúci Hamšík, Messi alebo Ronaldo.

Predškolákov v júni čakal aj jeden vý-
znamný deň. Rozlúčka so škôlkou,  

so svojimi mladšími kamarátmi aj s pani 
učiteľkami. Roky ubehli ako voda, aj keď 
nám sa zdá, že to bolo nedávno, čo k nám  

do škôlky prišli a silno sa držali maminej ruky. 
Dnes sú z nich šikovné, smelé deti a my sme  
na nich veľmi hrdí. Prajeme im veľa úspe-
chov a Vám, milí rodičia budúcich prvákov, 
veľa trpezlivosti.

Kým starší škôlkari zavŕšili školský rok 
poznávaním vesmíru a návštevou pla-

netária v Prešove, mladší kamaráti sa vybra-
li na biofarmu vo Východnej, kde si overili 
svoje vedomosti o zvieratách z predošlého 
mesiaca. 

Vedeli ste, že v júni sa aj v škôlke roz-
dávali vysvedčenia? Okrem tých 

„mokrých“, ktoré získali úspešní plavci  
od svojich trénerov na plaveckom výcviku, 
našim škôlkarom prišla odovzdať vysved-
čenia aj Mima, pani učiteľka angličtiny. 
Práve jej môžeme poďakovať za to, že sa 
škôlkari hravou formou už od najmenšej 
triedy zoznamujú s angličtinou a vytvárajú 
si k nej pozitívny vzťah. O tom, že sa na ňu 
vždy veľmi tešia, niet pochýb. A aby tých 
vysvedčení nebolo málo, jedno dostali aj  
od nás, pani učiteliek. Malé slovné povzbudenie  
do ďalšieho roka, pochvala, to poteší aj naj-
menšieho škôlkara.

Školáci sa posledný júnový piatok rozlú-
čili so školou a rozbehli sa na prázdniny. 

My, škôlkari, však máme pred sebou ešte  
6 letných týždňov, počas ktorých  bude-
me cestovať časom. Dinosaurie stopy, lov  
na mamutov, da Vinciho ateliér, lietajúce 
autá, to je len malá ochutnávka z našich let-
ných aktivít. Určite sledujte našu stránku, 

kde sa dozviete oveľa viac o našom FUN-
tastickom lete.

Najlepší z najlepších, od najmenších Bá-
dateľov až po veľkých Prieskumníkov, 

sa začiatkom júna stretli, aby ukázali svoj 
prezentačný talent a šikovnosť pred ostatný-
mi spolužiakmi školy. Prezentácia tých naj-
lepších ročníkových prác mala veľmi vyso-
kú úroveň. Detských divákov zaujali naozaj 
všetky témy a my blahoželáme všetkým po-
stupujúcim za úspešné zvládnutie školského 
kola Vedeckej konferencie. 

3. jún bol krásny slnečný deň a dva tímy 
detí z Life Academy ho strávili pozná-

vaním a súťažením. Nultý ročník prírodo-
vedných letných hier sa konal v Kvetnici  
na 12 rôznych stanovištiach, kde na deti ča-
kali odborníci z rôznych oblastí. Predviedli 
im názorné ukážky svojich činností, poroz-
právali o svojej práci, odhalili zákutia a malé 
tajomstvá jednotlivých profesií. Pre mno-
hých sa stala práca ich koníčkom, čo bolo 
cítiť na každom stanovišti.

Keď chceme podávať dobré výkony, mali 
by sme vedieť aj  oddychovať a relaxo-

vať. Picnik day Life Academy, ktorý sme pre 
Vás pripravili v Aquacity Poprad, bol tým 
pravým miestom na oddych, široké úsmevy, 
objatia i priateľské rozhovory, v ktorých sa 
slová ako škola, učenie, známky… niekde 

spontánne vytratili. Bryndzová nátierka  
s kváskovým chlebíkom, košíky plné dobrôt, 
stoly plné domácej limonády, ovocia a ze-
leniny, cukroviniek… a to všetko od našich 
šikovných žiačikov. Z Vašich spokojných 
tvári  sme vyčítali, že práve táto akcia patrila 
medzi top akcie v tomto roku.

Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonau-
ti a Prieskumníci sa spoločne vybrali  

za športom do Centra voľného času v Kež-
marku. Vôbec netušili, čo ich tam čaká, všet-
ky pani učiteľky držali tento deň v tajnosti. 
Prekvapenie prišlo po príchode do CVČ, 
kde ich privítala pani riaditeľka. Po občer-
stvení si žiaci zahrali spoločenskú hru na po-
ľovníka, pušku a leva. Potom ich uč čakalo 
dopravné ihrisko so všetkým ako v cestnej 
premávke – bicykle, kolobežky, chodci, 
semafory, no a, samozrejme, zahrali sa aj  
na policajtov. Horolezecká stena s úžasným 
inštruktorom si získala všetkých odvážliv-
cov, no najviac Prieskumníkov. Tí mali mož-
nosť liezť aj s lanom a po dôkladnej inštruk-
táži to zvládli na jednotku.

Prvý júnový pondelok patril rozlúčke s ab-
solventmi gymnázia. Je u nás tradíciou, 

že ich na cestu do života vyprevádzame všet-
ci - od tých najmenších až po učiteľov - po-
tleskom pri ich poslednej ceste, ktorá vedie 
po schodisku k bráne školy. 

Školské kolo ročníkových prác je možnos-
ťou pre všetkých študentov, ktorým zále-

ží na ich osobnom rozvoji. Tohtoročné po-
stupujúce práca mali naozaj vysokú úroveň  
a boli to hotové vedecké práce. Za osemroč-
né gymnázium sa víťazom stala Lucka Luxo-
vá z kvarty, druhé miesto obsadila Danielka 
Chocholová z prímy a na treťom mieste sa 
umiestnil Dušan Korytko z tercie. Na päť-
ročnom odbore vypálili rybník žiaci II.A. 
Na prvom mieste Shanya Kollárová, druhé 
miesto patrí Brunovi Schweitzerovi a tretie 
si vyslúžil Erik Kromka. Všetkým výhercom 
ešte raz blahoželáme.

Žiaci, ktorí sa zapojili do programu Me-
dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

(DofE) a počas celého roka čelili náročným 
výzvam vo svojom osobnom rozvoji, za-
vŕšili svoje úsilie expedíciou, počas ktorej 
mali ukázať, že ciele, ktoré si na začiatku 
roka stanovili, dotiahli do úspešného konca.  
sa v závere mesiaca znova vybrali s pánom 
učiteľom Tomášom Mackom na expedíciu. 
Veríme, že im tentokrát nepršalo a mohli si 
užiť spoločné chvíle, získať nové skúsenosti 
a posunúť sa vo svojich cieľoch.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, kto-
rí nám pomohli so zberom použitých 

zubných kefiek. Spoločne sme ich nazbie-
rali dostatočný počet na získanie prvých ko-
šov od spoločnosti Curaprox. Sú vyrobené  
zo zrecyklovaných zubných kefiek a od sep-
tembra nám pomôžu pri triedení plastového 
a papierového odpadu. So zberom kefiek ale 
nekončíme, pokračujeme aj naďalej.

Záver školského roku bol tentokrát iný, 
slávnostnejší, v priestoroch kongresovej 

sály Aqua City. Víťazkami v získavaní kre-
ditov na gymnáziu, ktoré pocestujú do New 
Yorku, sa zaslúžene stali Laura Kleinová  
z II. A a Stanka Dudaško z III. A.

V Life Academy máme veľa šikovných 
detí, žiakov a študentov. Chceme, aby 

o nich svet vedel, preto sme vyhlásili prvý 
ročník ocenenia LAMIS (Life Academy 
Most Inspiring Student), ktoré je určené pre 
excelentných študentov. V štyroch kategó-
riách boli nominovaní za každú triedu tí,  
o ktorých spolužiaci rozhodli, že sú v niečom 
výnimoční a inšpiratívni pre ostatných. Po-
rota zostavená z učiteľov a zástupcov žiac-
keho parlamentu vybrala z nominovaných 
tých najlepších. Historicky prvými ocenený-
mi sa stali: Katarína Novýsedláková, Vanda 
Vaščáková, Karina Kokoruďová a Stanislava 
Joanna Dudaško.

Na konci roka sa zvykne bilancovať, 
hodnotiť, obzrieť sa späť, a tak sa aj 

my na konci roka školského zamýšľame, aký 
bol. Určite úspešný, plný zaujímavých dní, 
udalostí, akcií, zážitkov, stretnutí. Vám, milí 
naši rodičia, ďakujeme za ďalší spoločný rok 
strávený spolu s nami. Všetkým nám praje-
me krásne leto plné oddychu, slnka, stretnutí 
s priateľmi i ciest do známa i do neznáma...

Dobré noviny
júnové

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

ťuknite na logo pre návrat do obsahu

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. 
Dajte nám vedieť, čo si o Dobrých novinách myslíte v tomto krátkom online formulári. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu.

3.V – Výskumníci (základná škola)

Naša EKO hliadka – III.V trieda vysadila 
v okolí školy ovocné kríky. Výskumní-

ci pracovali veľmi zručne. Však to nerobi-
li prvýkrát! Spoločne sa o tieto rastlinky aj 
starráma, a to hlavne v tomto teplom počasí. 
Vieme, že sa nám odvďačia sladkou úrodou. 

Vyhodnotili sme si Kráľovnú čitateľov. Aj 
tento rok sa ňou stala Lilly Emma Kráľová. 
Lilly číta rada a vždy. Výskumníci sa roz-
hodli, že práve prázdniny sú vhodná príleži-
tosť na čítanie knihy. Verím im.
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Aj keď sa nám v septembri zdá, že  
pred sebou máme dlhú cestu a jún je 
ešte ďaleko, zrazu je tu. Niekomu sa zdal 
školský rok dlhý, niekomu ubehol akosi 
prirýchlo. Ponúkame Vám posledné z toh-
toročných Dobrých novín a veríme, že sa 
Vám budú dobre čítať.

Škôlkarov čakali v júni koncoročné výlety, 
zmrzlinky v meste, posledné súťaže, ale 

aj rozlúčka s predškolákmi a „vysvedčenia“.

Hneď na začiatku júna nás predškoláci 
úspešne reprezentovali na zdravotníc-

kej súťaži, kde si svoje vedomosti mohli po-
rovnať s predškolákmi z iných materských 
škôl, sily si zmerali nielen vo vedomostiach 
ale aj v pohybových zručnostiach.

O tom, že chlapci majú futbal radi, vieme 
všetci. Veľkú radosť preto predškolá-

kom urobilo pozvanie od FK Poprad, aby 
strávili športové doobedie na futbalovom 
štadióne s naozajstnými futbalistami. Určite 
sa od nich naučili aj zopár fígľov, ktoré si 
usilovne skúšali počas slnečného júna na na-
šom ihrisku. Ktovie, či medzi nimi nie je aj 
budúci Hamšík, Messi alebo Ronaldo.

Predškolákov v júni čakal aj jeden vý-
znamný deň. Rozlúčka so škôlkou,  

so svojimi mladšími kamarátmi aj s pani 
učiteľkami. Roky ubehli ako voda, aj keď 
nám sa zdá, že to bolo nedávno, čo k nám  

do škôlky prišli a silno sa držali maminej ruky. 
Dnes sú z nich šikovné, smelé deti a my sme  
na nich veľmi hrdí. Prajeme im veľa úspe-
chov a Vám, milí rodičia budúcich prvákov, 
veľa trpezlivosti.

Kým starší škôlkari zavŕšili školský rok 
poznávaním vesmíru a návštevou pla-

netária v Prešove, mladší kamaráti sa vybra-
li na biofarmu vo Východnej, kde si overili 
svoje vedomosti o zvieratách z predošlého 
mesiaca. 

Vedeli ste, že v júni sa aj v škôlke roz-
dávali vysvedčenia? Okrem tých 

„mokrých“, ktoré získali úspešní plavci  
od svojich trénerov na plaveckom výcviku, 
našim škôlkarom prišla odovzdať vysved-
čenia aj Mima, pani učiteľka angličtiny. 
Práve jej môžeme poďakovať za to, že sa 
škôlkari hravou formou už od najmenšej 
triedy zoznamujú s angličtinou a vytvárajú 
si k nej pozitívny vzťah. O tom, že sa na ňu 
vždy veľmi tešia, niet pochýb. A aby tých 
vysvedčení nebolo málo, jedno dostali aj  
od nás, pani učiteliek. Malé slovné povzbudenie  
do ďalšieho roka, pochvala, to poteší aj naj-
menšieho škôlkara.

Školáci sa posledný júnový piatok rozlú-
čili so školou a rozbehli sa na prázdniny. 

My, škôlkari, však máme pred sebou ešte  
6 letných týždňov, počas ktorých  bude-
me cestovať časom. Dinosaurie stopy, lov  
na mamutov, da Vinciho ateliér, lietajúce 
autá, to je len malá ochutnávka z našich let-
ných aktivít. Určite sledujte našu stránku, 

kde sa dozviete oveľa viac o našom FUN-
tastickom lete.

Najlepší z najlepších, od najmenších Bá-
dateľov až po veľkých Prieskumníkov, 

sa začiatkom júna stretli, aby ukázali svoj 
prezentačný talent a šikovnosť pred ostatný-
mi spolužiakmi školy. Prezentácia tých naj-
lepších ročníkových prác mala veľmi vyso-
kú úroveň. Detských divákov zaujali naozaj 
všetky témy a my blahoželáme všetkým po-
stupujúcim za úspešné zvládnutie školského 
kola Vedeckej konferencie. 

3. jún bol krásny slnečný deň a dva tímy 
detí z Life Academy ho strávili pozná-

vaním a súťažením. Nultý ročník prírodo-
vedných letných hier sa konal v Kvetnici  
na 12 rôznych stanovištiach, kde na deti ča-
kali odborníci z rôznych oblastí. Predviedli 
im názorné ukážky svojich činností, poroz-
právali o svojej práci, odhalili zákutia a malé 
tajomstvá jednotlivých profesií. Pre mno-
hých sa stala práca ich koníčkom, čo bolo 
cítiť na každom stanovišti.

Keď chceme podávať dobré výkony, mali 
by sme vedieť aj  oddychovať a relaxo-

vať. Picnik day Life Academy, ktorý sme pre 
Vás pripravili v Aquacity Poprad, bol tým 
pravým miestom na oddych, široké úsmevy, 
objatia i priateľské rozhovory, v ktorých sa 
slová ako škola, učenie, známky… niekde 

spontánne vytratili. Bryndzová nátierka  
s kváskovým chlebíkom, košíky plné dobrôt, 
stoly plné domácej limonády, ovocia a ze-
leniny, cukroviniek… a to všetko od našich 
šikovných žiačikov. Z Vašich spokojných 
tvári  sme vyčítali, že práve táto akcia patrila 
medzi top akcie v tomto roku.

Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonau-
ti a Prieskumníci sa spoločne vybrali  

za športom do Centra voľného času v Kež-
marku. Vôbec netušili, čo ich tam čaká, všet-
ky pani učiteľky držali tento deň v tajnosti. 
Prekvapenie prišlo po príchode do CVČ, 
kde ich privítala pani riaditeľka. Po občer-
stvení si žiaci zahrali spoločenskú hru na po-
ľovníka, pušku a leva. Potom ich uč čakalo 
dopravné ihrisko so všetkým ako v cestnej 
premávke – bicykle, kolobežky, chodci, 
semafory, no a, samozrejme, zahrali sa aj  
na policajtov. Horolezecká stena s úžasným 
inštruktorom si získala všetkých odvážliv-
cov, no najviac Prieskumníkov. Tí mali mož-
nosť liezť aj s lanom a po dôkladnej inštruk-
táži to zvládli na jednotku.

Prvý júnový pondelok patril rozlúčke s ab-
solventmi gymnázia. Je u nás tradíciou, 

že ich na cestu do života vyprevádzame všet-
ci - od tých najmenších až po učiteľov - po-
tleskom pri ich poslednej ceste, ktorá vedie 
po schodisku k bráne školy. 

Školské kolo ročníkových prác je možnos-
ťou pre všetkých študentov, ktorým zále-

ží na ich osobnom rozvoji. Tohtoročné po-
stupujúce práca mali naozaj vysokú úroveň  
a boli to hotové vedecké práce. Za osemroč-
né gymnázium sa víťazom stala Lucka Luxo-
vá z kvarty, druhé miesto obsadila Danielka 
Chocholová z prímy a na treťom mieste sa 
umiestnil Dušan Korytko z tercie. Na päť-
ročnom odbore vypálili rybník žiaci II.A. 
Na prvom mieste Shanya Kollárová, druhé 
miesto patrí Brunovi Schweitzerovi a tretie 
si vyslúžil Erik Kromka. Všetkým výhercom 
ešte raz blahoželáme.

Žiaci, ktorí sa zapojili do programu Me-
dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

(DofE) a počas celého roka čelili náročným 
výzvam vo svojom osobnom rozvoji, za-
vŕšili svoje úsilie expedíciou, počas ktorej 
mali ukázať, že ciele, ktoré si na začiatku 
roka stanovili, dotiahli do úspešného konca.  
sa v závere mesiaca znova vybrali s pánom 
učiteľom Tomášom Mackom na expedíciu. 
Veríme, že im tentokrát nepršalo a mohli si 
užiť spoločné chvíle, získať nové skúsenosti 
a posunúť sa vo svojich cieľoch.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, kto-
rí nám pomohli so zberom použitých 

zubných kefiek. Spoločne sme ich nazbie-
rali dostatočný počet na získanie prvých ko-
šov od spoločnosti Curaprox. Sú vyrobené  
zo zrecyklovaných zubných kefiek a od sep-
tembra nám pomôžu pri triedení plastového 
a papierového odpadu. So zberom kefiek ale 
nekončíme, pokračujeme aj naďalej.

Záver školského roku bol tentokrát iný, 
slávnostnejší, v priestoroch kongresovej 

sály Aqua City. Víťazkami v získavaní kre-
ditov na gymnáziu, ktoré pocestujú do New 
Yorku, sa zaslúžene stali Laura Kleinová  
z II. A a Stanka Dudaško z III. A.

V Life Academy máme veľa šikovných 
detí, žiakov a študentov. Chceme, aby 

o nich svet vedel, preto sme vyhlásili prvý 
ročník ocenenia LAMIS (Life Academy 
Most Inspiring Student), ktoré je určené pre 
excelentných študentov. V štyroch kategó-
riách boli nominovaní za každú triedu tí,  
o ktorých spolužiaci rozhodli, že sú v niečom 
výnimoční a inšpiratívni pre ostatných. Po-
rota zostavená z učiteľov a zástupcov žiac-
keho parlamentu vybrala z nominovaných 
tých najlepších. Historicky prvými ocenený-
mi sa stali: Katarína Novýsedláková, Vanda 
Vaščáková, Karina Kokoruďová a Stanislava 
Joanna Dudaško.

Na konci roka sa zvykne bilancovať, 
hodnotiť, obzrieť sa späť, a tak sa aj 

my na konci roka školského zamýšľame, aký 
bol. Určite úspešný, plný zaujímavých dní, 
udalostí, akcií, zážitkov, stretnutí. Vám, milí 
naši rodičia, ďakujeme za ďalší spoločný rok 
strávený spolu s nami. Všetkým nám praje-
me krásne leto plné oddychu, slnka, stretnutí 
s priateľmi i ciest do známa i do neznáma...

Dobré noviny
júnové
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ťuknite na logo pre návrat do obsahu

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. 
Dajte nám vedieť, čo si o Dobrých novinách myslíte v tomto krátkom online formulári. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu.

4.N – Námorníci (základná škola)

V júni sme si v praxi vyskúšali, ako do-
kážeme využívať všetky sociálne 

zručnosti, o ktorých sme sa štyri roky učili.  
V našej celoročnej téme sme precestovali 
celý vesmír a dozvedeli sme sa veľa zaujíma-
vého aj v jeho štvrtej – poslednej podtéme. 

Aj doplnková téma – pranostiky nás počas 
celého roka učila všímať si prírodu a vedieť 
tak predpovedať, aké počasie nás čaká. Škol-
ský rok sme ukončili naozaj úspešne a už te-
raz sa tešíme na oddych a slniečko.
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Aj keď sa nám v septembri zdá, že  
pred sebou máme dlhú cestu a jún je 
ešte ďaleko, zrazu je tu. Niekomu sa zdal 
školský rok dlhý, niekomu ubehol akosi 
prirýchlo. Ponúkame Vám posledné z toh-
toročných Dobrých novín a veríme, že sa 
Vám budú dobre čítať.

Škôlkarov čakali v júni koncoročné výlety, 
zmrzlinky v meste, posledné súťaže, ale 

aj rozlúčka s predškolákmi a „vysvedčenia“.

Hneď na začiatku júna nás predškoláci 
úspešne reprezentovali na zdravotníc-

kej súťaži, kde si svoje vedomosti mohli po-
rovnať s predškolákmi z iných materských 
škôl, sily si zmerali nielen vo vedomostiach 
ale aj v pohybových zručnostiach.

O tom, že chlapci majú futbal radi, vieme 
všetci. Veľkú radosť preto predškolá-

kom urobilo pozvanie od FK Poprad, aby 
strávili športové doobedie na futbalovom 
štadióne s naozajstnými futbalistami. Určite 
sa od nich naučili aj zopár fígľov, ktoré si 
usilovne skúšali počas slnečného júna na na-
šom ihrisku. Ktovie, či medzi nimi nie je aj 
budúci Hamšík, Messi alebo Ronaldo.

Predškolákov v júni čakal aj jeden vý-
znamný deň. Rozlúčka so škôlkou,  

so svojimi mladšími kamarátmi aj s pani 
učiteľkami. Roky ubehli ako voda, aj keď 
nám sa zdá, že to bolo nedávno, čo k nám  

do škôlky prišli a silno sa držali maminej ruky. 
Dnes sú z nich šikovné, smelé deti a my sme  
na nich veľmi hrdí. Prajeme im veľa úspe-
chov a Vám, milí rodičia budúcich prvákov, 
veľa trpezlivosti.

Kým starší škôlkari zavŕšili školský rok 
poznávaním vesmíru a návštevou pla-

netária v Prešove, mladší kamaráti sa vybra-
li na biofarmu vo Východnej, kde si overili 
svoje vedomosti o zvieratách z predošlého 
mesiaca. 

Vedeli ste, že v júni sa aj v škôlke roz-
dávali vysvedčenia? Okrem tých 

„mokrých“, ktoré získali úspešní plavci  
od svojich trénerov na plaveckom výcviku, 
našim škôlkarom prišla odovzdať vysved-
čenia aj Mima, pani učiteľka angličtiny. 
Práve jej môžeme poďakovať za to, že sa 
škôlkari hravou formou už od najmenšej 
triedy zoznamujú s angličtinou a vytvárajú 
si k nej pozitívny vzťah. O tom, že sa na ňu 
vždy veľmi tešia, niet pochýb. A aby tých 
vysvedčení nebolo málo, jedno dostali aj  
od nás, pani učiteliek. Malé slovné povzbudenie  
do ďalšieho roka, pochvala, to poteší aj naj-
menšieho škôlkara.

Školáci sa posledný júnový piatok rozlú-
čili so školou a rozbehli sa na prázdniny. 

My, škôlkari, však máme pred sebou ešte  
6 letných týždňov, počas ktorých  bude-
me cestovať časom. Dinosaurie stopy, lov  
na mamutov, da Vinciho ateliér, lietajúce 
autá, to je len malá ochutnávka z našich let-
ných aktivít. Určite sledujte našu stránku, 

kde sa dozviete oveľa viac o našom FUN-
tastickom lete.

Najlepší z najlepších, od najmenších Bá-
dateľov až po veľkých Prieskumníkov, 

sa začiatkom júna stretli, aby ukázali svoj 
prezentačný talent a šikovnosť pred ostatný-
mi spolužiakmi školy. Prezentácia tých naj-
lepších ročníkových prác mala veľmi vyso-
kú úroveň. Detských divákov zaujali naozaj 
všetky témy a my blahoželáme všetkým po-
stupujúcim za úspešné zvládnutie školského 
kola Vedeckej konferencie. 

3. jún bol krásny slnečný deň a dva tímy 
detí z Life Academy ho strávili pozná-

vaním a súťažením. Nultý ročník prírodo-
vedných letných hier sa konal v Kvetnici  
na 12 rôznych stanovištiach, kde na deti ča-
kali odborníci z rôznych oblastí. Predviedli 
im názorné ukážky svojich činností, poroz-
právali o svojej práci, odhalili zákutia a malé 
tajomstvá jednotlivých profesií. Pre mno-
hých sa stala práca ich koníčkom, čo bolo 
cítiť na každom stanovišti.

Keď chceme podávať dobré výkony, mali 
by sme vedieť aj  oddychovať a relaxo-

vať. Picnik day Life Academy, ktorý sme pre 
Vás pripravili v Aquacity Poprad, bol tým 
pravým miestom na oddych, široké úsmevy, 
objatia i priateľské rozhovory, v ktorých sa 
slová ako škola, učenie, známky… niekde 

spontánne vytratili. Bryndzová nátierka  
s kváskovým chlebíkom, košíky plné dobrôt, 
stoly plné domácej limonády, ovocia a ze-
leniny, cukroviniek… a to všetko od našich 
šikovných žiačikov. Z Vašich spokojných 
tvári  sme vyčítali, že práve táto akcia patrila 
medzi top akcie v tomto roku.

Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonau-
ti a Prieskumníci sa spoločne vybrali  

za športom do Centra voľného času v Kež-
marku. Vôbec netušili, čo ich tam čaká, všet-
ky pani učiteľky držali tento deň v tajnosti. 
Prekvapenie prišlo po príchode do CVČ, 
kde ich privítala pani riaditeľka. Po občer-
stvení si žiaci zahrali spoločenskú hru na po-
ľovníka, pušku a leva. Potom ich uč čakalo 
dopravné ihrisko so všetkým ako v cestnej 
premávke – bicykle, kolobežky, chodci, 
semafory, no a, samozrejme, zahrali sa aj  
na policajtov. Horolezecká stena s úžasným 
inštruktorom si získala všetkých odvážliv-
cov, no najviac Prieskumníkov. Tí mali mož-
nosť liezť aj s lanom a po dôkladnej inštruk-
táži to zvládli na jednotku.

Prvý júnový pondelok patril rozlúčke s ab-
solventmi gymnázia. Je u nás tradíciou, 

že ich na cestu do života vyprevádzame všet-
ci - od tých najmenších až po učiteľov - po-
tleskom pri ich poslednej ceste, ktorá vedie 
po schodisku k bráne školy. 

Školské kolo ročníkových prác je možnos-
ťou pre všetkých študentov, ktorým zále-

ží na ich osobnom rozvoji. Tohtoročné po-
stupujúce práca mali naozaj vysokú úroveň  
a boli to hotové vedecké práce. Za osemroč-
né gymnázium sa víťazom stala Lucka Luxo-
vá z kvarty, druhé miesto obsadila Danielka 
Chocholová z prímy a na treťom mieste sa 
umiestnil Dušan Korytko z tercie. Na päť-
ročnom odbore vypálili rybník žiaci II.A. 
Na prvom mieste Shanya Kollárová, druhé 
miesto patrí Brunovi Schweitzerovi a tretie 
si vyslúžil Erik Kromka. Všetkým výhercom 
ešte raz blahoželáme.

Žiaci, ktorí sa zapojili do programu Me-
dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

(DofE) a počas celého roka čelili náročným 
výzvam vo svojom osobnom rozvoji, za-
vŕšili svoje úsilie expedíciou, počas ktorej 
mali ukázať, že ciele, ktoré si na začiatku 
roka stanovili, dotiahli do úspešného konca.  
sa v závere mesiaca znova vybrali s pánom 
učiteľom Tomášom Mackom na expedíciu. 
Veríme, že im tentokrát nepršalo a mohli si 
užiť spoločné chvíle, získať nové skúsenosti 
a posunúť sa vo svojich cieľoch.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, kto-
rí nám pomohli so zberom použitých 

zubných kefiek. Spoločne sme ich nazbie-
rali dostatočný počet na získanie prvých ko-
šov od spoločnosti Curaprox. Sú vyrobené  
zo zrecyklovaných zubných kefiek a od sep-
tembra nám pomôžu pri triedení plastového 
a papierového odpadu. So zberom kefiek ale 
nekončíme, pokračujeme aj naďalej.

Záver školského roku bol tentokrát iný, 
slávnostnejší, v priestoroch kongresovej 

sály Aqua City. Víťazkami v získavaní kre-
ditov na gymnáziu, ktoré pocestujú do New 
Yorku, sa zaslúžene stali Laura Kleinová  
z II. A a Stanka Dudaško z III. A.

V Life Academy máme veľa šikovných 
detí, žiakov a študentov. Chceme, aby 

o nich svet vedel, preto sme vyhlásili prvý 
ročník ocenenia LAMIS (Life Academy 
Most Inspiring Student), ktoré je určené pre 
excelentných študentov. V štyroch kategó-
riách boli nominovaní za každú triedu tí,  
o ktorých spolužiaci rozhodli, že sú v niečom 
výnimoční a inšpiratívni pre ostatných. Po-
rota zostavená z učiteľov a zástupcov žiac-
keho parlamentu vybrala z nominovaných 
tých najlepších. Historicky prvými ocenený-
mi sa stali: Katarína Novýsedláková, Vanda 
Vaščáková, Karina Kokoruďová a Stanislava 
Joanna Dudaško.

Na konci roka sa zvykne bilancovať, 
hodnotiť, obzrieť sa späť, a tak sa aj 

my na konci roka školského zamýšľame, aký 
bol. Určite úspešný, plný zaujímavých dní, 
udalostí, akcií, zážitkov, stretnutí. Vám, milí 
naši rodičia, ďakujeme za ďalší spoločný rok 
strávený spolu s nami. Všetkým nám praje-
me krásne leto plné oddychu, slnka, stretnutí 
s priateľmi i ciest do známa i do neznáma...

Dobré noviny
júnové
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ťuknite na logo pre návrat do obsahu

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. 
Dajte nám vedieť, čo si o Dobrých novinách myslíte v tomto krátkom online formulári. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu.

5.C – Cestovatelia (základná škola)

Jún bol bol bohatý na udalosti. Jednak deti 
makali na záverečných známkach, takže 

popísali kopu testov, ale mali aj iné aktivi-
ty. Napríklad Jožko a Sophia sa zúčastnili  
na školskom kole prezentácií ročníkových 
prác. 6. júna zase trieda ukázala pracovné 
nasadenie, špičkovú tímovú organizáciu  
a obchodnícke zručnosti pri príprave a pre-
daji nášho legendárneho melónového mo-

jita na školskom Picnic Day. Predstavte si, 
získali 106 (!) picnic bankoviek. Ďalší týž-
deň si užívali pri vode v škole v prírode.  
No a v poslednom týždni ešte stihnú pozrieť 
slávnu Terakotovú armádu, ktorá je vysta-
vená v Tatranskej galérii. A po slávnostnom 
ukončení školského roka a odovzdaní vy-
svedčení HURÁ na prázdniny! Triedna želá 
všetkým fantastické leto!
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Aj keď sa nám v septembri zdá, že  
pred sebou máme dlhú cestu a jún je 
ešte ďaleko, zrazu je tu. Niekomu sa zdal 
školský rok dlhý, niekomu ubehol akosi 
prirýchlo. Ponúkame Vám posledné z toh-
toročných Dobrých novín a veríme, že sa 
Vám budú dobre čítať.

Škôlkarov čakali v júni koncoročné výlety, 
zmrzlinky v meste, posledné súťaže, ale 

aj rozlúčka s predškolákmi a „vysvedčenia“.

Hneď na začiatku júna nás predškoláci 
úspešne reprezentovali na zdravotníc-

kej súťaži, kde si svoje vedomosti mohli po-
rovnať s predškolákmi z iných materských 
škôl, sily si zmerali nielen vo vedomostiach 
ale aj v pohybových zručnostiach.

O tom, že chlapci majú futbal radi, vieme 
všetci. Veľkú radosť preto predškolá-

kom urobilo pozvanie od FK Poprad, aby 
strávili športové doobedie na futbalovom 
štadióne s naozajstnými futbalistami. Určite 
sa od nich naučili aj zopár fígľov, ktoré si 
usilovne skúšali počas slnečného júna na na-
šom ihrisku. Ktovie, či medzi nimi nie je aj 
budúci Hamšík, Messi alebo Ronaldo.

Predškolákov v júni čakal aj jeden vý-
znamný deň. Rozlúčka so škôlkou,  

so svojimi mladšími kamarátmi aj s pani 
učiteľkami. Roky ubehli ako voda, aj keď 
nám sa zdá, že to bolo nedávno, čo k nám  

do škôlky prišli a silno sa držali maminej ruky. 
Dnes sú z nich šikovné, smelé deti a my sme  
na nich veľmi hrdí. Prajeme im veľa úspe-
chov a Vám, milí rodičia budúcich prvákov, 
veľa trpezlivosti.

Kým starší škôlkari zavŕšili školský rok 
poznávaním vesmíru a návštevou pla-

netária v Prešove, mladší kamaráti sa vybra-
li na biofarmu vo Východnej, kde si overili 
svoje vedomosti o zvieratách z predošlého 
mesiaca. 

Vedeli ste, že v júni sa aj v škôlke roz-
dávali vysvedčenia? Okrem tých 

„mokrých“, ktoré získali úspešní plavci  
od svojich trénerov na plaveckom výcviku, 
našim škôlkarom prišla odovzdať vysved-
čenia aj Mima, pani učiteľka angličtiny. 
Práve jej môžeme poďakovať za to, že sa 
škôlkari hravou formou už od najmenšej 
triedy zoznamujú s angličtinou a vytvárajú 
si k nej pozitívny vzťah. O tom, že sa na ňu 
vždy veľmi tešia, niet pochýb. A aby tých 
vysvedčení nebolo málo, jedno dostali aj  
od nás, pani učiteliek. Malé slovné povzbudenie  
do ďalšieho roka, pochvala, to poteší aj naj-
menšieho škôlkara.

Školáci sa posledný júnový piatok rozlú-
čili so školou a rozbehli sa na prázdniny. 

My, škôlkari, však máme pred sebou ešte  
6 letných týždňov, počas ktorých  bude-
me cestovať časom. Dinosaurie stopy, lov  
na mamutov, da Vinciho ateliér, lietajúce 
autá, to je len malá ochutnávka z našich let-
ných aktivít. Určite sledujte našu stránku, 

kde sa dozviete oveľa viac o našom FUN-
tastickom lete.

Najlepší z najlepších, od najmenších Bá-
dateľov až po veľkých Prieskumníkov, 

sa začiatkom júna stretli, aby ukázali svoj 
prezentačný talent a šikovnosť pred ostatný-
mi spolužiakmi školy. Prezentácia tých naj-
lepších ročníkových prác mala veľmi vyso-
kú úroveň. Detských divákov zaujali naozaj 
všetky témy a my blahoželáme všetkým po-
stupujúcim za úspešné zvládnutie školského 
kola Vedeckej konferencie. 

3. jún bol krásny slnečný deň a dva tímy 
detí z Life Academy ho strávili pozná-

vaním a súťažením. Nultý ročník prírodo-
vedných letných hier sa konal v Kvetnici  
na 12 rôznych stanovištiach, kde na deti ča-
kali odborníci z rôznych oblastí. Predviedli 
im názorné ukážky svojich činností, poroz-
právali o svojej práci, odhalili zákutia a malé 
tajomstvá jednotlivých profesií. Pre mno-
hých sa stala práca ich koníčkom, čo bolo 
cítiť na každom stanovišti.

Keď chceme podávať dobré výkony, mali 
by sme vedieť aj  oddychovať a relaxo-

vať. Picnik day Life Academy, ktorý sme pre 
Vás pripravili v Aquacity Poprad, bol tým 
pravým miestom na oddych, široké úsmevy, 
objatia i priateľské rozhovory, v ktorých sa 
slová ako škola, učenie, známky… niekde 

spontánne vytratili. Bryndzová nátierka  
s kváskovým chlebíkom, košíky plné dobrôt, 
stoly plné domácej limonády, ovocia a ze-
leniny, cukroviniek… a to všetko od našich 
šikovných žiačikov. Z Vašich spokojných 
tvári  sme vyčítali, že práve táto akcia patrila 
medzi top akcie v tomto roku.

Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonau-
ti a Prieskumníci sa spoločne vybrali  

za športom do Centra voľného času v Kež-
marku. Vôbec netušili, čo ich tam čaká, všet-
ky pani učiteľky držali tento deň v tajnosti. 
Prekvapenie prišlo po príchode do CVČ, 
kde ich privítala pani riaditeľka. Po občer-
stvení si žiaci zahrali spoločenskú hru na po-
ľovníka, pušku a leva. Potom ich uč čakalo 
dopravné ihrisko so všetkým ako v cestnej 
premávke – bicykle, kolobežky, chodci, 
semafory, no a, samozrejme, zahrali sa aj  
na policajtov. Horolezecká stena s úžasným 
inštruktorom si získala všetkých odvážliv-
cov, no najviac Prieskumníkov. Tí mali mož-
nosť liezť aj s lanom a po dôkladnej inštruk-
táži to zvládli na jednotku.

Prvý júnový pondelok patril rozlúčke s ab-
solventmi gymnázia. Je u nás tradíciou, 

že ich na cestu do života vyprevádzame všet-
ci - od tých najmenších až po učiteľov - po-
tleskom pri ich poslednej ceste, ktorá vedie 
po schodisku k bráne školy. 

Školské kolo ročníkových prác je možnos-
ťou pre všetkých študentov, ktorým zále-

ží na ich osobnom rozvoji. Tohtoročné po-
stupujúce práca mali naozaj vysokú úroveň  
a boli to hotové vedecké práce. Za osemroč-
né gymnázium sa víťazom stala Lucka Luxo-
vá z kvarty, druhé miesto obsadila Danielka 
Chocholová z prímy a na treťom mieste sa 
umiestnil Dušan Korytko z tercie. Na päť-
ročnom odbore vypálili rybník žiaci II.A. 
Na prvom mieste Shanya Kollárová, druhé 
miesto patrí Brunovi Schweitzerovi a tretie 
si vyslúžil Erik Kromka. Všetkým výhercom 
ešte raz blahoželáme.

Žiaci, ktorí sa zapojili do programu Me-
dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

(DofE) a počas celého roka čelili náročným 
výzvam vo svojom osobnom rozvoji, za-
vŕšili svoje úsilie expedíciou, počas ktorej 
mali ukázať, že ciele, ktoré si na začiatku 
roka stanovili, dotiahli do úspešného konca.  
sa v závere mesiaca znova vybrali s pánom 
učiteľom Tomášom Mackom na expedíciu. 
Veríme, že im tentokrát nepršalo a mohli si 
užiť spoločné chvíle, získať nové skúsenosti 
a posunúť sa vo svojich cieľoch.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, kto-
rí nám pomohli so zberom použitých 

zubných kefiek. Spoločne sme ich nazbie-
rali dostatočný počet na získanie prvých ko-
šov od spoločnosti Curaprox. Sú vyrobené  
zo zrecyklovaných zubných kefiek a od sep-
tembra nám pomôžu pri triedení plastového 
a papierového odpadu. So zberom kefiek ale 
nekončíme, pokračujeme aj naďalej.

Záver školského roku bol tentokrát iný, 
slávnostnejší, v priestoroch kongresovej 

sály Aqua City. Víťazkami v získavaní kre-
ditov na gymnáziu, ktoré pocestujú do New 
Yorku, sa zaslúžene stali Laura Kleinová  
z II. A a Stanka Dudaško z III. A.

V Life Academy máme veľa šikovných 
detí, žiakov a študentov. Chceme, aby 

o nich svet vedel, preto sme vyhlásili prvý 
ročník ocenenia LAMIS (Life Academy 
Most Inspiring Student), ktoré je určené pre 
excelentných študentov. V štyroch kategó-
riách boli nominovaní za každú triedu tí,  
o ktorých spolužiaci rozhodli, že sú v niečom 
výnimoční a inšpiratívni pre ostatných. Po-
rota zostavená z učiteľov a zástupcov žiac-
keho parlamentu vybrala z nominovaných 
tých najlepších. Historicky prvými ocenený-
mi sa stali: Katarína Novýsedláková, Vanda 
Vaščáková, Karina Kokoruďová a Stanislava 
Joanna Dudaško.

Na konci roka sa zvykne bilancovať, 
hodnotiť, obzrieť sa späť, a tak sa aj 

my na konci roka školského zamýšľame, aký 
bol. Určite úspešný, plný zaujímavých dní, 
udalostí, akcií, zážitkov, stretnutí. Vám, milí 
naši rodičia, ďakujeme za ďalší spoločný rok 
strávený spolu s nami. Všetkým nám praje-
me krásne leto plné oddychu, slnka, stretnutí 
s priateľmi i ciest do známa i do neznáma...

Dobré noviny
júnové
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ťuknite na logo pre návrat do obsahu

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. 
Dajte nám vedieť, čo si o Dobrých novinách myslíte v tomto krátkom online formulári. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu.

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

Hurá, už sa nám to kráti! Aj také bolo 
jedno z privítaní u Dobrodruhov ráno  

v škole. Mesiac jún bol náročný, ale aj pestrý 
na akcie. Zvládli sme koncoročné previer-
ky a skúšanie, ukončili Hravé doučovanie  
a potom už na nás čakal zaujímavý program. 
Navštívili sme divadelné predstavenie  
v Spišskej Novej Vsi, overili sme si svoje ve-
domosti a zručnosti v Centre voľného času. 
Posledný týždeň sme zavŕšili exkurziou  
na PD Švábovce a návštevou kina Tatran. 

Školský rok sme slávnostne ukončili v Aqua 
City, kde sme okrem zaujímavého programu 
mali možnosť prvýkrát zatlieskať „Excelent-
ným žiakom“. Za našu triedu bol nominova-
ný Adamko Ilavský. V piatok sme sa rozlúči-
li s našimi štvrtákmi, po prázdninách z nich 
už budú veľkí piataci. No a pokiaľ im bude 
smutno za našou triedou, môžu nás prísť 
kedykoľvek pozrieť. A ešte niečo na záver 
– všetkým prajeme pekné letné prázdniny, 
veľa slnka, vody a oddychu.
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https://www.facebook.com/lifeacademyszs/
https://www.facebook.com/lifeacademygym/
https://www.instagram.com/my_life_academy/
https://twitter.com/YourLifeAcademy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6IeSgd3Uf6lAlY83aODrrxm-L5blYLP9vT6FRZMDpNeMPhw/viewform


Aj keď sa nám v septembri zdá, že  
pred sebou máme dlhú cestu a jún je 
ešte ďaleko, zrazu je tu. Niekomu sa zdal 
školský rok dlhý, niekomu ubehol akosi 
prirýchlo. Ponúkame Vám posledné z toh-
toročných Dobrých novín a veríme, že sa 
Vám budú dobre čítať.

Škôlkarov čakali v júni koncoročné výlety, 
zmrzlinky v meste, posledné súťaže, ale 

aj rozlúčka s predškolákmi a „vysvedčenia“.

Hneď na začiatku júna nás predškoláci 
úspešne reprezentovali na zdravotníc-

kej súťaži, kde si svoje vedomosti mohli po-
rovnať s predškolákmi z iných materských 
škôl, sily si zmerali nielen vo vedomostiach 
ale aj v pohybových zručnostiach.

O tom, že chlapci majú futbal radi, vieme 
všetci. Veľkú radosť preto predškolá-

kom urobilo pozvanie od FK Poprad, aby 
strávili športové doobedie na futbalovom 
štadióne s naozajstnými futbalistami. Určite 
sa od nich naučili aj zopár fígľov, ktoré si 
usilovne skúšali počas slnečného júna na na-
šom ihrisku. Ktovie, či medzi nimi nie je aj 
budúci Hamšík, Messi alebo Ronaldo.

Predškolákov v júni čakal aj jeden vý-
znamný deň. Rozlúčka so škôlkou,  

so svojimi mladšími kamarátmi aj s pani 
učiteľkami. Roky ubehli ako voda, aj keď 
nám sa zdá, že to bolo nedávno, čo k nám  

do škôlky prišli a silno sa držali maminej ruky. 
Dnes sú z nich šikovné, smelé deti a my sme  
na nich veľmi hrdí. Prajeme im veľa úspe-
chov a Vám, milí rodičia budúcich prvákov, 
veľa trpezlivosti.

Kým starší škôlkari zavŕšili školský rok 
poznávaním vesmíru a návštevou pla-

netária v Prešove, mladší kamaráti sa vybra-
li na biofarmu vo Východnej, kde si overili 
svoje vedomosti o zvieratách z predošlého 
mesiaca. 

Vedeli ste, že v júni sa aj v škôlke roz-
dávali vysvedčenia? Okrem tých 

„mokrých“, ktoré získali úspešní plavci  
od svojich trénerov na plaveckom výcviku, 
našim škôlkarom prišla odovzdať vysved-
čenia aj Mima, pani učiteľka angličtiny. 
Práve jej môžeme poďakovať za to, že sa 
škôlkari hravou formou už od najmenšej 
triedy zoznamujú s angličtinou a vytvárajú 
si k nej pozitívny vzťah. O tom, že sa na ňu 
vždy veľmi tešia, niet pochýb. A aby tých 
vysvedčení nebolo málo, jedno dostali aj  
od nás, pani učiteliek. Malé slovné povzbudenie  
do ďalšieho roka, pochvala, to poteší aj naj-
menšieho škôlkara.

Školáci sa posledný júnový piatok rozlú-
čili so školou a rozbehli sa na prázdniny. 

My, škôlkari, však máme pred sebou ešte  
6 letných týždňov, počas ktorých  bude-
me cestovať časom. Dinosaurie stopy, lov  
na mamutov, da Vinciho ateliér, lietajúce 
autá, to je len malá ochutnávka z našich let-
ných aktivít. Určite sledujte našu stránku, 

kde sa dozviete oveľa viac o našom FUN-
tastickom lete.

Najlepší z najlepších, od najmenších Bá-
dateľov až po veľkých Prieskumníkov, 

sa začiatkom júna stretli, aby ukázali svoj 
prezentačný talent a šikovnosť pred ostatný-
mi spolužiakmi školy. Prezentácia tých naj-
lepších ročníkových prác mala veľmi vyso-
kú úroveň. Detských divákov zaujali naozaj 
všetky témy a my blahoželáme všetkým po-
stupujúcim za úspešné zvládnutie školského 
kola Vedeckej konferencie. 

3. jún bol krásny slnečný deň a dva tímy 
detí z Life Academy ho strávili pozná-

vaním a súťažením. Nultý ročník prírodo-
vedných letných hier sa konal v Kvetnici  
na 12 rôznych stanovištiach, kde na deti ča-
kali odborníci z rôznych oblastí. Predviedli 
im názorné ukážky svojich činností, poroz-
právali o svojej práci, odhalili zákutia a malé 
tajomstvá jednotlivých profesií. Pre mno-
hých sa stala práca ich koníčkom, čo bolo 
cítiť na každom stanovišti.

Keď chceme podávať dobré výkony, mali 
by sme vedieť aj  oddychovať a relaxo-

vať. Picnik day Life Academy, ktorý sme pre 
Vás pripravili v Aquacity Poprad, bol tým 
pravým miestom na oddych, široké úsmevy, 
objatia i priateľské rozhovory, v ktorých sa 
slová ako škola, učenie, známky… niekde 

spontánne vytratili. Bryndzová nátierka  
s kváskovým chlebíkom, košíky plné dobrôt, 
stoly plné domácej limonády, ovocia a ze-
leniny, cukroviniek… a to všetko od našich 
šikovných žiačikov. Z Vašich spokojných 
tvári  sme vyčítali, že práve táto akcia patrila 
medzi top akcie v tomto roku.

Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonau-
ti a Prieskumníci sa spoločne vybrali  

za športom do Centra voľného času v Kež-
marku. Vôbec netušili, čo ich tam čaká, všet-
ky pani učiteľky držali tento deň v tajnosti. 
Prekvapenie prišlo po príchode do CVČ, 
kde ich privítala pani riaditeľka. Po občer-
stvení si žiaci zahrali spoločenskú hru na po-
ľovníka, pušku a leva. Potom ich uč čakalo 
dopravné ihrisko so všetkým ako v cestnej 
premávke – bicykle, kolobežky, chodci, 
semafory, no a, samozrejme, zahrali sa aj  
na policajtov. Horolezecká stena s úžasným 
inštruktorom si získala všetkých odvážliv-
cov, no najviac Prieskumníkov. Tí mali mož-
nosť liezť aj s lanom a po dôkladnej inštruk-
táži to zvládli na jednotku.

Prvý júnový pondelok patril rozlúčke s ab-
solventmi gymnázia. Je u nás tradíciou, 

že ich na cestu do života vyprevádzame všet-
ci - od tých najmenších až po učiteľov - po-
tleskom pri ich poslednej ceste, ktorá vedie 
po schodisku k bráne školy. 

Školské kolo ročníkových prác je možnos-
ťou pre všetkých študentov, ktorým zále-

ží na ich osobnom rozvoji. Tohtoročné po-
stupujúce práca mali naozaj vysokú úroveň  
a boli to hotové vedecké práce. Za osemroč-
né gymnázium sa víťazom stala Lucka Luxo-
vá z kvarty, druhé miesto obsadila Danielka 
Chocholová z prímy a na treťom mieste sa 
umiestnil Dušan Korytko z tercie. Na päť-
ročnom odbore vypálili rybník žiaci II.A. 
Na prvom mieste Shanya Kollárová, druhé 
miesto patrí Brunovi Schweitzerovi a tretie 
si vyslúžil Erik Kromka. Všetkým výhercom 
ešte raz blahoželáme.

Žiaci, ktorí sa zapojili do programu Me-
dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

(DofE) a počas celého roka čelili náročným 
výzvam vo svojom osobnom rozvoji, za-
vŕšili svoje úsilie expedíciou, počas ktorej 
mali ukázať, že ciele, ktoré si na začiatku 
roka stanovili, dotiahli do úspešného konca.  
sa v závere mesiaca znova vybrali s pánom 
učiteľom Tomášom Mackom na expedíciu. 
Veríme, že im tentokrát nepršalo a mohli si 
užiť spoločné chvíle, získať nové skúsenosti 
a posunúť sa vo svojich cieľoch.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, kto-
rí nám pomohli so zberom použitých 

zubných kefiek. Spoločne sme ich nazbie-
rali dostatočný počet na získanie prvých ko-
šov od spoločnosti Curaprox. Sú vyrobené  
zo zrecyklovaných zubných kefiek a od sep-
tembra nám pomôžu pri triedení plastového 
a papierového odpadu. So zberom kefiek ale 
nekončíme, pokračujeme aj naďalej.

Záver školského roku bol tentokrát iný, 
slávnostnejší, v priestoroch kongresovej 

sály Aqua City. Víťazkami v získavaní kre-
ditov na gymnáziu, ktoré pocestujú do New 
Yorku, sa zaslúžene stali Laura Kleinová  
z II. A a Stanka Dudaško z III. A.

V Life Academy máme veľa šikovných 
detí, žiakov a študentov. Chceme, aby 

o nich svet vedel, preto sme vyhlásili prvý 
ročník ocenenia LAMIS (Life Academy 
Most Inspiring Student), ktoré je určené pre 
excelentných študentov. V štyroch kategó-
riách boli nominovaní za každú triedu tí,  
o ktorých spolužiaci rozhodli, že sú v niečom 
výnimoční a inšpiratívni pre ostatných. Po-
rota zostavená z učiteľov a zástupcov žiac-
keho parlamentu vybrala z nominovaných 
tých najlepších. Historicky prvými ocenený-
mi sa stali: Katarína Novýsedláková, Vanda 
Vaščáková, Karina Kokoruďová a Stanislava 
Joanna Dudaško.

Na konci roka sa zvykne bilancovať, 
hodnotiť, obzrieť sa späť, a tak sa aj 

my na konci roka školského zamýšľame, aký 
bol. Určite úspešný, plný zaujímavých dní, 
udalostí, akcií, zážitkov, stretnutí. Vám, milí 
naši rodičia, ďakujeme za ďalší spoločný rok 
strávený spolu s nami. Všetkým nám praje-
me krásne leto plné oddychu, slnka, stretnutí 
s priateľmi i ciest do známa i do neznáma...

Dobré noviny
júnové
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ťuknite na logo pre návrat do obsahu

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. 
Dajte nám vedieť, čo si o Dobrých novinách myslíte v tomto krátkom online formulári. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu.

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

V júni si Objavitelia naplno užili letné 
počasie. Keďže máme najslnečnejšiu 

triedu na poschodí, veľkej obľube sa tešili 
najmä papierové vejáre. Rovnaký úspech 
mala aj zmrzlina, ktorá bola zároveň slad-
kým darčekom k Medzinárodnému dňu detí. 
Jún je už tradične posledný mesiac pred let-

nými prázdninami, a to znamená, že sme sa 
nevyhli ani záverečným testom či posledné-
mu skúšaniu. Objavitelia na dejepise spojili 
svoje sily a v závere školského roka vytvorili 
projekty o tvorbe kníh či stredovekých rí-
šach. Po tohtoročnej veľkej snahe sa už všet-
ci tešíme na zaslúžené prázdniny.
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Aj keď sa nám v septembri zdá, že  
pred sebou máme dlhú cestu a jún je 
ešte ďaleko, zrazu je tu. Niekomu sa zdal 
školský rok dlhý, niekomu ubehol akosi 
prirýchlo. Ponúkame Vám posledné z toh-
toročných Dobrých novín a veríme, že sa 
Vám budú dobre čítať.

Škôlkarov čakali v júni koncoročné výlety, 
zmrzlinky v meste, posledné súťaže, ale 

aj rozlúčka s predškolákmi a „vysvedčenia“.

Hneď na začiatku júna nás predškoláci 
úspešne reprezentovali na zdravotníc-

kej súťaži, kde si svoje vedomosti mohli po-
rovnať s predškolákmi z iných materských 
škôl, sily si zmerali nielen vo vedomostiach 
ale aj v pohybových zručnostiach.

O tom, že chlapci majú futbal radi, vieme 
všetci. Veľkú radosť preto predškolá-

kom urobilo pozvanie od FK Poprad, aby 
strávili športové doobedie na futbalovom 
štadióne s naozajstnými futbalistami. Určite 
sa od nich naučili aj zopár fígľov, ktoré si 
usilovne skúšali počas slnečného júna na na-
šom ihrisku. Ktovie, či medzi nimi nie je aj 
budúci Hamšík, Messi alebo Ronaldo.

Predškolákov v júni čakal aj jeden vý-
znamný deň. Rozlúčka so škôlkou,  

so svojimi mladšími kamarátmi aj s pani 
učiteľkami. Roky ubehli ako voda, aj keď 
nám sa zdá, že to bolo nedávno, čo k nám  

do škôlky prišli a silno sa držali maminej ruky. 
Dnes sú z nich šikovné, smelé deti a my sme  
na nich veľmi hrdí. Prajeme im veľa úspe-
chov a Vám, milí rodičia budúcich prvákov, 
veľa trpezlivosti.

Kým starší škôlkari zavŕšili školský rok 
poznávaním vesmíru a návštevou pla-

netária v Prešove, mladší kamaráti sa vybra-
li na biofarmu vo Východnej, kde si overili 
svoje vedomosti o zvieratách z predošlého 
mesiaca. 

Vedeli ste, že v júni sa aj v škôlke roz-
dávali vysvedčenia? Okrem tých 

„mokrých“, ktoré získali úspešní plavci  
od svojich trénerov na plaveckom výcviku, 
našim škôlkarom prišla odovzdať vysved-
čenia aj Mima, pani učiteľka angličtiny. 
Práve jej môžeme poďakovať za to, že sa 
škôlkari hravou formou už od najmenšej 
triedy zoznamujú s angličtinou a vytvárajú 
si k nej pozitívny vzťah. O tom, že sa na ňu 
vždy veľmi tešia, niet pochýb. A aby tých 
vysvedčení nebolo málo, jedno dostali aj  
od nás, pani učiteliek. Malé slovné povzbudenie  
do ďalšieho roka, pochvala, to poteší aj naj-
menšieho škôlkara.

Školáci sa posledný júnový piatok rozlú-
čili so školou a rozbehli sa na prázdniny. 

My, škôlkari, však máme pred sebou ešte  
6 letných týždňov, počas ktorých  bude-
me cestovať časom. Dinosaurie stopy, lov  
na mamutov, da Vinciho ateliér, lietajúce 
autá, to je len malá ochutnávka z našich let-
ných aktivít. Určite sledujte našu stránku, 

kde sa dozviete oveľa viac o našom FUN-
tastickom lete.

Najlepší z najlepších, od najmenších Bá-
dateľov až po veľkých Prieskumníkov, 

sa začiatkom júna stretli, aby ukázali svoj 
prezentačný talent a šikovnosť pred ostatný-
mi spolužiakmi školy. Prezentácia tých naj-
lepších ročníkových prác mala veľmi vyso-
kú úroveň. Detských divákov zaujali naozaj 
všetky témy a my blahoželáme všetkým po-
stupujúcim za úspešné zvládnutie školského 
kola Vedeckej konferencie. 

3. jún bol krásny slnečný deň a dva tímy 
detí z Life Academy ho strávili pozná-

vaním a súťažením. Nultý ročník prírodo-
vedných letných hier sa konal v Kvetnici  
na 12 rôznych stanovištiach, kde na deti ča-
kali odborníci z rôznych oblastí. Predviedli 
im názorné ukážky svojich činností, poroz-
právali o svojej práci, odhalili zákutia a malé 
tajomstvá jednotlivých profesií. Pre mno-
hých sa stala práca ich koníčkom, čo bolo 
cítiť na každom stanovišti.

Keď chceme podávať dobré výkony, mali 
by sme vedieť aj  oddychovať a relaxo-

vať. Picnik day Life Academy, ktorý sme pre 
Vás pripravili v Aquacity Poprad, bol tým 
pravým miestom na oddych, široké úsmevy, 
objatia i priateľské rozhovory, v ktorých sa 
slová ako škola, učenie, známky… niekde 

spontánne vytratili. Bryndzová nátierka  
s kváskovým chlebíkom, košíky plné dobrôt, 
stoly plné domácej limonády, ovocia a ze-
leniny, cukroviniek… a to všetko od našich 
šikovných žiačikov. Z Vašich spokojných 
tvári  sme vyčítali, že práve táto akcia patrila 
medzi top akcie v tomto roku.

Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonau-
ti a Prieskumníci sa spoločne vybrali  

za športom do Centra voľného času v Kež-
marku. Vôbec netušili, čo ich tam čaká, všet-
ky pani učiteľky držali tento deň v tajnosti. 
Prekvapenie prišlo po príchode do CVČ, 
kde ich privítala pani riaditeľka. Po občer-
stvení si žiaci zahrali spoločenskú hru na po-
ľovníka, pušku a leva. Potom ich uč čakalo 
dopravné ihrisko so všetkým ako v cestnej 
premávke – bicykle, kolobežky, chodci, 
semafory, no a, samozrejme, zahrali sa aj  
na policajtov. Horolezecká stena s úžasným 
inštruktorom si získala všetkých odvážliv-
cov, no najviac Prieskumníkov. Tí mali mož-
nosť liezť aj s lanom a po dôkladnej inštruk-
táži to zvládli na jednotku.

Prvý júnový pondelok patril rozlúčke s ab-
solventmi gymnázia. Je u nás tradíciou, 

že ich na cestu do života vyprevádzame všet-
ci - od tých najmenších až po učiteľov - po-
tleskom pri ich poslednej ceste, ktorá vedie 
po schodisku k bráne školy. 

Školské kolo ročníkových prác je možnos-
ťou pre všetkých študentov, ktorým zále-

ží na ich osobnom rozvoji. Tohtoročné po-
stupujúce práca mali naozaj vysokú úroveň  
a boli to hotové vedecké práce. Za osemroč-
né gymnázium sa víťazom stala Lucka Luxo-
vá z kvarty, druhé miesto obsadila Danielka 
Chocholová z prímy a na treťom mieste sa 
umiestnil Dušan Korytko z tercie. Na päť-
ročnom odbore vypálili rybník žiaci II.A. 
Na prvom mieste Shanya Kollárová, druhé 
miesto patrí Brunovi Schweitzerovi a tretie 
si vyslúžil Erik Kromka. Všetkým výhercom 
ešte raz blahoželáme.

Žiaci, ktorí sa zapojili do programu Me-
dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

(DofE) a počas celého roka čelili náročným 
výzvam vo svojom osobnom rozvoji, za-
vŕšili svoje úsilie expedíciou, počas ktorej 
mali ukázať, že ciele, ktoré si na začiatku 
roka stanovili, dotiahli do úspešného konca.  
sa v závere mesiaca znova vybrali s pánom 
učiteľom Tomášom Mackom na expedíciu. 
Veríme, že im tentokrát nepršalo a mohli si 
užiť spoločné chvíle, získať nové skúsenosti 
a posunúť sa vo svojich cieľoch.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, kto-
rí nám pomohli so zberom použitých 

zubných kefiek. Spoločne sme ich nazbie-
rali dostatočný počet na získanie prvých ko-
šov od spoločnosti Curaprox. Sú vyrobené  
zo zrecyklovaných zubných kefiek a od sep-
tembra nám pomôžu pri triedení plastového 
a papierového odpadu. So zberom kefiek ale 
nekončíme, pokračujeme aj naďalej.

Záver školského roku bol tentokrát iný, 
slávnostnejší, v priestoroch kongresovej 

sály Aqua City. Víťazkami v získavaní kre-
ditov na gymnáziu, ktoré pocestujú do New 
Yorku, sa zaslúžene stali Laura Kleinová  
z II. A a Stanka Dudaško z III. A.

V Life Academy máme veľa šikovných 
detí, žiakov a študentov. Chceme, aby 

o nich svet vedel, preto sme vyhlásili prvý 
ročník ocenenia LAMIS (Life Academy 
Most Inspiring Student), ktoré je určené pre 
excelentných študentov. V štyroch kategó-
riách boli nominovaní za každú triedu tí,  
o ktorých spolužiaci rozhodli, že sú v niečom 
výnimoční a inšpiratívni pre ostatných. Po-
rota zostavená z učiteľov a zástupcov žiac-
keho parlamentu vybrala z nominovaných 
tých najlepších. Historicky prvými ocenený-
mi sa stali: Katarína Novýsedláková, Vanda 
Vaščáková, Karina Kokoruďová a Stanislava 
Joanna Dudaško.

Na konci roka sa zvykne bilancovať, 
hodnotiť, obzrieť sa späť, a tak sa aj 

my na konci roka školského zamýšľame, aký 
bol. Určite úspešný, plný zaujímavých dní, 
udalostí, akcií, zážitkov, stretnutí. Vám, milí 
naši rodičia, ďakujeme za ďalší spoločný rok 
strávený spolu s nami. Všetkým nám praje-
me krásne leto plné oddychu, slnka, stretnutí 
s priateľmi i ciest do známa i do neznáma...

Dobré noviny
júnové
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ťuknite na logo pre návrat do obsahu

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. 
Dajte nám vedieť, čo si o Dobrých novinách myslíte v tomto krátkom online formulári. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu.

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

Kozmonauti úspešne zvládli aj posledný 
mesiac tohto školského roka. Bol síce 

náročný, ale vďaka poctivej práci a prípra-
ve sme to spoločne hravo zvládli. Všetkých 
žiakov chválim za ich aktívnu, usilovnú  
a snaživú prácu na hodinách. Ako včeličky 
sa pripravovali na všetky písomky a skúša-
nia a s chuťou pracovali na projektoch. No 
a najväčšou odmenou pre nich sú ich výbor-
né koncoročné výsledky. V mesiaci jún sme 
však zažili aj mnohé dobrodružstvá, zaslúže-
ný oddych a zábavu. Užili sme si divadelné 
predstavenie, vybláznili sme sa na lezeckej 

stene a dopravnom ihrisku či využili našu 
fantáziu v tvorivých dielňach. Posledný týž-
deň v tomto školskom roku bol tiež pestrý 
a bohatý na zážitky. Navštívili sme poľ-
nohospodárske družstvo, zvieratká, ktoré 
tam bývajú, no a nechýbala ani grilovačka.  
V kine sme si zasa oddýchli pri filme, ktorý 
sa nám veľmi páčil. V piatok sme si sláv-
nostne prevzali svoje vysvedčenia a hor sa 
na zaslúžený dvojmesačný oddych. Kozmo-
nauti, prajem Vám pekné prežitie prázdnin, 
veľa oddychu a hlavne načerpanie dostatku 
energie do budúceho školského roka.

http://lifeacademy.sk
http://lifeacademy.sk
https://www.facebook.com/mslifeacademy/
https://www.facebook.com/lifeacademyszs/
https://www.facebook.com/lifeacademygym/
https://www.instagram.com/my_life_academy/
https://twitter.com/YourLifeAcademy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6IeSgd3Uf6lAlY83aODrrxm-L5blYLP9vT6FRZMDpNeMPhw/viewform


Aj keď sa nám v septembri zdá, že  
pred sebou máme dlhú cestu a jún je 
ešte ďaleko, zrazu je tu. Niekomu sa zdal 
školský rok dlhý, niekomu ubehol akosi 
prirýchlo. Ponúkame Vám posledné z toh-
toročných Dobrých novín a veríme, že sa 
Vám budú dobre čítať.

Škôlkarov čakali v júni koncoročné výlety, 
zmrzlinky v meste, posledné súťaže, ale 

aj rozlúčka s predškolákmi a „vysvedčenia“.

Hneď na začiatku júna nás predškoláci 
úspešne reprezentovali na zdravotníc-

kej súťaži, kde si svoje vedomosti mohli po-
rovnať s predškolákmi z iných materských 
škôl, sily si zmerali nielen vo vedomostiach 
ale aj v pohybových zručnostiach.

O tom, že chlapci majú futbal radi, vieme 
všetci. Veľkú radosť preto predškolá-

kom urobilo pozvanie od FK Poprad, aby 
strávili športové doobedie na futbalovom 
štadióne s naozajstnými futbalistami. Určite 
sa od nich naučili aj zopár fígľov, ktoré si 
usilovne skúšali počas slnečného júna na na-
šom ihrisku. Ktovie, či medzi nimi nie je aj 
budúci Hamšík, Messi alebo Ronaldo.

Predškolákov v júni čakal aj jeden vý-
znamný deň. Rozlúčka so škôlkou,  

so svojimi mladšími kamarátmi aj s pani 
učiteľkami. Roky ubehli ako voda, aj keď 
nám sa zdá, že to bolo nedávno, čo k nám  

do škôlky prišli a silno sa držali maminej ruky. 
Dnes sú z nich šikovné, smelé deti a my sme  
na nich veľmi hrdí. Prajeme im veľa úspe-
chov a Vám, milí rodičia budúcich prvákov, 
veľa trpezlivosti.

Kým starší škôlkari zavŕšili školský rok 
poznávaním vesmíru a návštevou pla-

netária v Prešove, mladší kamaráti sa vybra-
li na biofarmu vo Východnej, kde si overili 
svoje vedomosti o zvieratách z predošlého 
mesiaca. 

Vedeli ste, že v júni sa aj v škôlke roz-
dávali vysvedčenia? Okrem tých 

„mokrých“, ktoré získali úspešní plavci  
od svojich trénerov na plaveckom výcviku, 
našim škôlkarom prišla odovzdať vysved-
čenia aj Mima, pani učiteľka angličtiny. 
Práve jej môžeme poďakovať za to, že sa 
škôlkari hravou formou už od najmenšej 
triedy zoznamujú s angličtinou a vytvárajú 
si k nej pozitívny vzťah. O tom, že sa na ňu 
vždy veľmi tešia, niet pochýb. A aby tých 
vysvedčení nebolo málo, jedno dostali aj  
od nás, pani učiteliek. Malé slovné povzbudenie  
do ďalšieho roka, pochvala, to poteší aj naj-
menšieho škôlkara.

Školáci sa posledný júnový piatok rozlú-
čili so školou a rozbehli sa na prázdniny. 

My, škôlkari, však máme pred sebou ešte  
6 letných týždňov, počas ktorých  bude-
me cestovať časom. Dinosaurie stopy, lov  
na mamutov, da Vinciho ateliér, lietajúce 
autá, to je len malá ochutnávka z našich let-
ných aktivít. Určite sledujte našu stránku, 

kde sa dozviete oveľa viac o našom FUN-
tastickom lete.

Najlepší z najlepších, od najmenších Bá-
dateľov až po veľkých Prieskumníkov, 

sa začiatkom júna stretli, aby ukázali svoj 
prezentačný talent a šikovnosť pred ostatný-
mi spolužiakmi školy. Prezentácia tých naj-
lepších ročníkových prác mala veľmi vyso-
kú úroveň. Detských divákov zaujali naozaj 
všetky témy a my blahoželáme všetkým po-
stupujúcim za úspešné zvládnutie školského 
kola Vedeckej konferencie. 

3. jún bol krásny slnečný deň a dva tímy 
detí z Life Academy ho strávili pozná-

vaním a súťažením. Nultý ročník prírodo-
vedných letných hier sa konal v Kvetnici  
na 12 rôznych stanovištiach, kde na deti ča-
kali odborníci z rôznych oblastí. Predviedli 
im názorné ukážky svojich činností, poroz-
právali o svojej práci, odhalili zákutia a malé 
tajomstvá jednotlivých profesií. Pre mno-
hých sa stala práca ich koníčkom, čo bolo 
cítiť na každom stanovišti.

Keď chceme podávať dobré výkony, mali 
by sme vedieť aj  oddychovať a relaxo-

vať. Picnik day Life Academy, ktorý sme pre 
Vás pripravili v Aquacity Poprad, bol tým 
pravým miestom na oddych, široké úsmevy, 
objatia i priateľské rozhovory, v ktorých sa 
slová ako škola, učenie, známky… niekde 

spontánne vytratili. Bryndzová nátierka  
s kváskovým chlebíkom, košíky plné dobrôt, 
stoly plné domácej limonády, ovocia a ze-
leniny, cukroviniek… a to všetko od našich 
šikovných žiačikov. Z Vašich spokojných 
tvári  sme vyčítali, že práve táto akcia patrila 
medzi top akcie v tomto roku.

Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonau-
ti a Prieskumníci sa spoločne vybrali  

za športom do Centra voľného času v Kež-
marku. Vôbec netušili, čo ich tam čaká, všet-
ky pani učiteľky držali tento deň v tajnosti. 
Prekvapenie prišlo po príchode do CVČ, 
kde ich privítala pani riaditeľka. Po občer-
stvení si žiaci zahrali spoločenskú hru na po-
ľovníka, pušku a leva. Potom ich uč čakalo 
dopravné ihrisko so všetkým ako v cestnej 
premávke – bicykle, kolobežky, chodci, 
semafory, no a, samozrejme, zahrali sa aj  
na policajtov. Horolezecká stena s úžasným 
inštruktorom si získala všetkých odvážliv-
cov, no najviac Prieskumníkov. Tí mali mož-
nosť liezť aj s lanom a po dôkladnej inštruk-
táži to zvládli na jednotku.

Prvý júnový pondelok patril rozlúčke s ab-
solventmi gymnázia. Je u nás tradíciou, 

že ich na cestu do života vyprevádzame všet-
ci - od tých najmenších až po učiteľov - po-
tleskom pri ich poslednej ceste, ktorá vedie 
po schodisku k bráne školy. 

Školské kolo ročníkových prác je možnos-
ťou pre všetkých študentov, ktorým zále-

ží na ich osobnom rozvoji. Tohtoročné po-
stupujúce práca mali naozaj vysokú úroveň  
a boli to hotové vedecké práce. Za osemroč-
né gymnázium sa víťazom stala Lucka Luxo-
vá z kvarty, druhé miesto obsadila Danielka 
Chocholová z prímy a na treťom mieste sa 
umiestnil Dušan Korytko z tercie. Na päť-
ročnom odbore vypálili rybník žiaci II.A. 
Na prvom mieste Shanya Kollárová, druhé 
miesto patrí Brunovi Schweitzerovi a tretie 
si vyslúžil Erik Kromka. Všetkým výhercom 
ešte raz blahoželáme.

Žiaci, ktorí sa zapojili do programu Me-
dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

(DofE) a počas celého roka čelili náročným 
výzvam vo svojom osobnom rozvoji, za-
vŕšili svoje úsilie expedíciou, počas ktorej 
mali ukázať, že ciele, ktoré si na začiatku 
roka stanovili, dotiahli do úspešného konca.  
sa v závere mesiaca znova vybrali s pánom 
učiteľom Tomášom Mackom na expedíciu. 
Veríme, že im tentokrát nepršalo a mohli si 
užiť spoločné chvíle, získať nové skúsenosti 
a posunúť sa vo svojich cieľoch.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, kto-
rí nám pomohli so zberom použitých 

zubných kefiek. Spoločne sme ich nazbie-
rali dostatočný počet na získanie prvých ko-
šov od spoločnosti Curaprox. Sú vyrobené  
zo zrecyklovaných zubných kefiek a od sep-
tembra nám pomôžu pri triedení plastového 
a papierového odpadu. So zberom kefiek ale 
nekončíme, pokračujeme aj naďalej.

Záver školského roku bol tentokrát iný, 
slávnostnejší, v priestoroch kongresovej 

sály Aqua City. Víťazkami v získavaní kre-
ditov na gymnáziu, ktoré pocestujú do New 
Yorku, sa zaslúžene stali Laura Kleinová  
z II. A a Stanka Dudaško z III. A.

V Life Academy máme veľa šikovných 
detí, žiakov a študentov. Chceme, aby 

o nich svet vedel, preto sme vyhlásili prvý 
ročník ocenenia LAMIS (Life Academy 
Most Inspiring Student), ktoré je určené pre 
excelentných študentov. V štyroch kategó-
riách boli nominovaní za každú triedu tí,  
o ktorých spolužiaci rozhodli, že sú v niečom 
výnimoční a inšpiratívni pre ostatných. Po-
rota zostavená z učiteľov a zástupcov žiac-
keho parlamentu vybrala z nominovaných 
tých najlepších. Historicky prvými ocenený-
mi sa stali: Katarína Novýsedláková, Vanda 
Vaščáková, Karina Kokoruďová a Stanislava 
Joanna Dudaško.

Na konci roka sa zvykne bilancovať, 
hodnotiť, obzrieť sa späť, a tak sa aj 

my na konci roka školského zamýšľame, aký 
bol. Určite úspešný, plný zaujímavých dní, 
udalostí, akcií, zážitkov, stretnutí. Vám, milí 
naši rodičia, ďakujeme za ďalší spoločný rok 
strávený spolu s nami. Všetkým nám praje-
me krásne leto plné oddychu, slnka, stretnutí 
s priateľmi i ciest do známa i do neznáma...

Dobré noviny
júnové
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ťuknite na logo pre návrat do obsahu

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. 
Dajte nám vedieť, čo si o Dobrých novinách myslíte v tomto krátkom online formulári. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu.

9.P – Prieskumníci (špeciálne triedy)

Posledný mesiac školského roka ubehol 
veľmi rýchlo. Stihli sme dopísať testy, 

odovzdať projekty, dotiahnuť záverečné hod-
notenie. Navštívili sme divadlo v Spišskej 
Novej Vsi, prežili sme krásny teplý deň a vi-
deli veľmi pekné predstavenie. V Kežmarku 
sme sa výborne zabavili v Centre voľného 
času, kde nás najviac zaujala lezecká stena. 

A poslednou krásnou akciou bola návšteva 
PD Švábovce. Prieskumníkov najviac zau-
jímal útulok pre psíkov a mačky. Výborný 
výklad sme mali aj o fungovaní poľnohos-
podárskeho družstva. Záver roka sme prežili 
vyhodnotením v Aqua City. Ďakujem mojim 
Prieskumníkom a rodičom za spoločné chví-
le, pomoc, spoluprácu. Bolo mi cťou.

http://lifeacademy.sk
http://lifeacademy.sk
https://www.facebook.com/mslifeacademy/
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Aj keď sa nám v septembri zdá, že  
pred sebou máme dlhú cestu a jún je 
ešte ďaleko, zrazu je tu. Niekomu sa zdal 
školský rok dlhý, niekomu ubehol akosi 
prirýchlo. Ponúkame Vám posledné z toh-
toročných Dobrých novín a veríme, že sa 
Vám budú dobre čítať.

Škôlkarov čakali v júni koncoročné výlety, 
zmrzlinky v meste, posledné súťaže, ale 

aj rozlúčka s predškolákmi a „vysvedčenia“.

Hneď na začiatku júna nás predškoláci 
úspešne reprezentovali na zdravotníc-

kej súťaži, kde si svoje vedomosti mohli po-
rovnať s predškolákmi z iných materských 
škôl, sily si zmerali nielen vo vedomostiach 
ale aj v pohybových zručnostiach.

O tom, že chlapci majú futbal radi, vieme 
všetci. Veľkú radosť preto predškolá-

kom urobilo pozvanie od FK Poprad, aby 
strávili športové doobedie na futbalovom 
štadióne s naozajstnými futbalistami. Určite 
sa od nich naučili aj zopár fígľov, ktoré si 
usilovne skúšali počas slnečného júna na na-
šom ihrisku. Ktovie, či medzi nimi nie je aj 
budúci Hamšík, Messi alebo Ronaldo.

Predškolákov v júni čakal aj jeden vý-
znamný deň. Rozlúčka so škôlkou,  

so svojimi mladšími kamarátmi aj s pani 
učiteľkami. Roky ubehli ako voda, aj keď 
nám sa zdá, že to bolo nedávno, čo k nám  

do škôlky prišli a silno sa držali maminej ruky. 
Dnes sú z nich šikovné, smelé deti a my sme  
na nich veľmi hrdí. Prajeme im veľa úspe-
chov a Vám, milí rodičia budúcich prvákov, 
veľa trpezlivosti.

Kým starší škôlkari zavŕšili školský rok 
poznávaním vesmíru a návštevou pla-

netária v Prešove, mladší kamaráti sa vybra-
li na biofarmu vo Východnej, kde si overili 
svoje vedomosti o zvieratách z predošlého 
mesiaca. 

Vedeli ste, že v júni sa aj v škôlke roz-
dávali vysvedčenia? Okrem tých 

„mokrých“, ktoré získali úspešní plavci  
od svojich trénerov na plaveckom výcviku, 
našim škôlkarom prišla odovzdať vysved-
čenia aj Mima, pani učiteľka angličtiny. 
Práve jej môžeme poďakovať za to, že sa 
škôlkari hravou formou už od najmenšej 
triedy zoznamujú s angličtinou a vytvárajú 
si k nej pozitívny vzťah. O tom, že sa na ňu 
vždy veľmi tešia, niet pochýb. A aby tých 
vysvedčení nebolo málo, jedno dostali aj  
od nás, pani učiteliek. Malé slovné povzbudenie  
do ďalšieho roka, pochvala, to poteší aj naj-
menšieho škôlkara.

Školáci sa posledný júnový piatok rozlú-
čili so školou a rozbehli sa na prázdniny. 

My, škôlkari, však máme pred sebou ešte  
6 letných týždňov, počas ktorých  bude-
me cestovať časom. Dinosaurie stopy, lov  
na mamutov, da Vinciho ateliér, lietajúce 
autá, to je len malá ochutnávka z našich let-
ných aktivít. Určite sledujte našu stránku, 

kde sa dozviete oveľa viac o našom FUN-
tastickom lete.

Najlepší z najlepších, od najmenších Bá-
dateľov až po veľkých Prieskumníkov, 

sa začiatkom júna stretli, aby ukázali svoj 
prezentačný talent a šikovnosť pred ostatný-
mi spolužiakmi školy. Prezentácia tých naj-
lepších ročníkových prác mala veľmi vyso-
kú úroveň. Detských divákov zaujali naozaj 
všetky témy a my blahoželáme všetkým po-
stupujúcim za úspešné zvládnutie školského 
kola Vedeckej konferencie. 

3. jún bol krásny slnečný deň a dva tímy 
detí z Life Academy ho strávili pozná-

vaním a súťažením. Nultý ročník prírodo-
vedných letných hier sa konal v Kvetnici  
na 12 rôznych stanovištiach, kde na deti ča-
kali odborníci z rôznych oblastí. Predviedli 
im názorné ukážky svojich činností, poroz-
právali o svojej práci, odhalili zákutia a malé 
tajomstvá jednotlivých profesií. Pre mno-
hých sa stala práca ich koníčkom, čo bolo 
cítiť na každom stanovišti.

Keď chceme podávať dobré výkony, mali 
by sme vedieť aj  oddychovať a relaxo-

vať. Picnik day Life Academy, ktorý sme pre 
Vás pripravili v Aquacity Poprad, bol tým 
pravým miestom na oddych, široké úsmevy, 
objatia i priateľské rozhovory, v ktorých sa 
slová ako škola, učenie, známky… niekde 

spontánne vytratili. Bryndzová nátierka  
s kváskovým chlebíkom, košíky plné dobrôt, 
stoly plné domácej limonády, ovocia a ze-
leniny, cukroviniek… a to všetko od našich 
šikovných žiačikov. Z Vašich spokojných 
tvári  sme vyčítali, že práve táto akcia patrila 
medzi top akcie v tomto roku.

Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonau-
ti a Prieskumníci sa spoločne vybrali  

za športom do Centra voľného času v Kež-
marku. Vôbec netušili, čo ich tam čaká, všet-
ky pani učiteľky držali tento deň v tajnosti. 
Prekvapenie prišlo po príchode do CVČ, 
kde ich privítala pani riaditeľka. Po občer-
stvení si žiaci zahrali spoločenskú hru na po-
ľovníka, pušku a leva. Potom ich uč čakalo 
dopravné ihrisko so všetkým ako v cestnej 
premávke – bicykle, kolobežky, chodci, 
semafory, no a, samozrejme, zahrali sa aj  
na policajtov. Horolezecká stena s úžasným 
inštruktorom si získala všetkých odvážliv-
cov, no najviac Prieskumníkov. Tí mali mož-
nosť liezť aj s lanom a po dôkladnej inštruk-
táži to zvládli na jednotku.

Prvý júnový pondelok patril rozlúčke s ab-
solventmi gymnázia. Je u nás tradíciou, 

že ich na cestu do života vyprevádzame všet-
ci - od tých najmenších až po učiteľov - po-
tleskom pri ich poslednej ceste, ktorá vedie 
po schodisku k bráne školy. 

Školské kolo ročníkových prác je možnos-
ťou pre všetkých študentov, ktorým zále-

ží na ich osobnom rozvoji. Tohtoročné po-
stupujúce práca mali naozaj vysokú úroveň  
a boli to hotové vedecké práce. Za osemroč-
né gymnázium sa víťazom stala Lucka Luxo-
vá z kvarty, druhé miesto obsadila Danielka 
Chocholová z prímy a na treťom mieste sa 
umiestnil Dušan Korytko z tercie. Na päť-
ročnom odbore vypálili rybník žiaci II.A. 
Na prvom mieste Shanya Kollárová, druhé 
miesto patrí Brunovi Schweitzerovi a tretie 
si vyslúžil Erik Kromka. Všetkým výhercom 
ešte raz blahoželáme.

Žiaci, ktorí sa zapojili do programu Me-
dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

(DofE) a počas celého roka čelili náročným 
výzvam vo svojom osobnom rozvoji, za-
vŕšili svoje úsilie expedíciou, počas ktorej 
mali ukázať, že ciele, ktoré si na začiatku 
roka stanovili, dotiahli do úspešného konca.  
sa v závere mesiaca znova vybrali s pánom 
učiteľom Tomášom Mackom na expedíciu. 
Veríme, že im tentokrát nepršalo a mohli si 
užiť spoločné chvíle, získať nové skúsenosti 
a posunúť sa vo svojich cieľoch.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, kto-
rí nám pomohli so zberom použitých 

zubných kefiek. Spoločne sme ich nazbie-
rali dostatočný počet na získanie prvých ko-
šov od spoločnosti Curaprox. Sú vyrobené  
zo zrecyklovaných zubných kefiek a od sep-
tembra nám pomôžu pri triedení plastového 
a papierového odpadu. So zberom kefiek ale 
nekončíme, pokračujeme aj naďalej.

Záver školského roku bol tentokrát iný, 
slávnostnejší, v priestoroch kongresovej 

sály Aqua City. Víťazkami v získavaní kre-
ditov na gymnáziu, ktoré pocestujú do New 
Yorku, sa zaslúžene stali Laura Kleinová  
z II. A a Stanka Dudaško z III. A.

V Life Academy máme veľa šikovných 
detí, žiakov a študentov. Chceme, aby 

o nich svet vedel, preto sme vyhlásili prvý 
ročník ocenenia LAMIS (Life Academy 
Most Inspiring Student), ktoré je určené pre 
excelentných študentov. V štyroch kategó-
riách boli nominovaní za každú triedu tí,  
o ktorých spolužiaci rozhodli, že sú v niečom 
výnimoční a inšpiratívni pre ostatných. Po-
rota zostavená z učiteľov a zástupcov žiac-
keho parlamentu vybrala z nominovaných 
tých najlepších. Historicky prvými ocenený-
mi sa stali: Katarína Novýsedláková, Vanda 
Vaščáková, Karina Kokoruďová a Stanislava 
Joanna Dudaško.

Na konci roka sa zvykne bilancovať, 
hodnotiť, obzrieť sa späť, a tak sa aj 

my na konci roka školského zamýšľame, aký 
bol. Určite úspešný, plný zaujímavých dní, 
udalostí, akcií, zážitkov, stretnutí. Vám, milí 
naši rodičia, ďakujeme za ďalší spoločný rok 
strávený spolu s nami. Všetkým nám praje-
me krásne leto plné oddychu, slnka, stretnutí 
s priateľmi i ciest do známa i do neznáma...

Dobré noviny
júnové
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ťuknite na logo pre návrat do obsahu

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. 
Dajte nám vedieť, čo si o Dobrých novinách myslíte v tomto krátkom online formulári. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu.

Príma (gymnázium)

S prímou som si prešiel kus cesty. Dovoľ-
te mi na záver podeliť sa s touto mojou 

skúsenosťou. Čo som sa naučil od svojich 
žiakov, od ich rodičov a čokoľvek iné na tej-
to škole? Že pomocou komunikácie a vytr-
valosti sa dajú riešiť aj zdanlivo neriešiteľné 
veci. Že všetci chceme pre deti to najlepšie, 
aj keď na to „najlepšie“ máme iný názor. Že  
s triedou a so žiakmi to nikdy netreba vzdá-

vať, minimálne preto, že žiaci to vycítia  
a môžu to vzdať aj sami so sebou. Že každý 
sa môže zmeniť: dieťa, rodič aj učiteľ. Že 
každý túži po tom, aby ho tí druhí prijíma-
li a mali radi, aj keď to niekedy dokážeme 
veľmi úspešne skrývať. Že keď som ja sám 
so sebou ok, budú ok aj moji žiaci. Takže: 
ďakujem.

http://lifeacademy.sk
http://lifeacademy.sk
https://www.facebook.com/mslifeacademy/
https://www.facebook.com/lifeacademyszs/
https://www.facebook.com/lifeacademygym/
https://www.instagram.com/my_life_academy/
https://twitter.com/YourLifeAcademy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6IeSgd3Uf6lAlY83aODrrxm-L5blYLP9vT6FRZMDpNeMPhw/viewform
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pred sebou máme dlhú cestu a jún je 
ešte ďaleko, zrazu je tu. Niekomu sa zdal 
školský rok dlhý, niekomu ubehol akosi 
prirýchlo. Ponúkame Vám posledné z toh-
toročných Dobrých novín a veríme, že sa 
Vám budú dobre čítať.

Škôlkarov čakali v júni koncoročné výlety, 
zmrzlinky v meste, posledné súťaže, ale 
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Hneď na začiatku júna nás predškoláci 
úspešne reprezentovali na zdravotníc-

kej súťaži, kde si svoje vedomosti mohli po-
rovnať s predškolákmi z iných materských 
škôl, sily si zmerali nielen vo vedomostiach 
ale aj v pohybových zručnostiach.

O tom, že chlapci majú futbal radi, vieme 
všetci. Veľkú radosť preto predškolá-

kom urobilo pozvanie od FK Poprad, aby 
strávili športové doobedie na futbalovom 
štadióne s naozajstnými futbalistami. Určite 
sa od nich naučili aj zopár fígľov, ktoré si 
usilovne skúšali počas slnečného júna na na-
šom ihrisku. Ktovie, či medzi nimi nie je aj 
budúci Hamšík, Messi alebo Ronaldo.

Predškolákov v júni čakal aj jeden vý-
znamný deň. Rozlúčka so škôlkou,  

so svojimi mladšími kamarátmi aj s pani 
učiteľkami. Roky ubehli ako voda, aj keď 
nám sa zdá, že to bolo nedávno, čo k nám  

do škôlky prišli a silno sa držali maminej ruky. 
Dnes sú z nich šikovné, smelé deti a my sme  
na nich veľmi hrdí. Prajeme im veľa úspe-
chov a Vám, milí rodičia budúcich prvákov, 
veľa trpezlivosti.

Kým starší škôlkari zavŕšili školský rok 
poznávaním vesmíru a návštevou pla-

netária v Prešove, mladší kamaráti sa vybra-
li na biofarmu vo Východnej, kde si overili 
svoje vedomosti o zvieratách z predošlého 
mesiaca. 

Vedeli ste, že v júni sa aj v škôlke roz-
dávali vysvedčenia? Okrem tých 

„mokrých“, ktoré získali úspešní plavci  
od svojich trénerov na plaveckom výcviku, 
našim škôlkarom prišla odovzdať vysved-
čenia aj Mima, pani učiteľka angličtiny. 
Práve jej môžeme poďakovať za to, že sa 
škôlkari hravou formou už od najmenšej 
triedy zoznamujú s angličtinou a vytvárajú 
si k nej pozitívny vzťah. O tom, že sa na ňu 
vždy veľmi tešia, niet pochýb. A aby tých 
vysvedčení nebolo málo, jedno dostali aj  
od nás, pani učiteliek. Malé slovné povzbudenie  
do ďalšieho roka, pochvala, to poteší aj naj-
menšieho škôlkara.

Školáci sa posledný júnový piatok rozlú-
čili so školou a rozbehli sa na prázdniny. 

My, škôlkari, však máme pred sebou ešte  
6 letných týždňov, počas ktorých  bude-
me cestovať časom. Dinosaurie stopy, lov  
na mamutov, da Vinciho ateliér, lietajúce 
autá, to je len malá ochutnávka z našich let-
ných aktivít. Určite sledujte našu stránku, 

kde sa dozviete oveľa viac o našom FUN-
tastickom lete.

Najlepší z najlepších, od najmenších Bá-
dateľov až po veľkých Prieskumníkov, 

sa začiatkom júna stretli, aby ukázali svoj 
prezentačný talent a šikovnosť pred ostatný-
mi spolužiakmi školy. Prezentácia tých naj-
lepších ročníkových prác mala veľmi vyso-
kú úroveň. Detských divákov zaujali naozaj 
všetky témy a my blahoželáme všetkým po-
stupujúcim za úspešné zvládnutie školského 
kola Vedeckej konferencie. 

3. jún bol krásny slnečný deň a dva tímy 
detí z Life Academy ho strávili pozná-

vaním a súťažením. Nultý ročník prírodo-
vedných letných hier sa konal v Kvetnici  
na 12 rôznych stanovištiach, kde na deti ča-
kali odborníci z rôznych oblastí. Predviedli 
im názorné ukážky svojich činností, poroz-
právali o svojej práci, odhalili zákutia a malé 
tajomstvá jednotlivých profesií. Pre mno-
hých sa stala práca ich koníčkom, čo bolo 
cítiť na každom stanovišti.

Keď chceme podávať dobré výkony, mali 
by sme vedieť aj  oddychovať a relaxo-

vať. Picnik day Life Academy, ktorý sme pre 
Vás pripravili v Aquacity Poprad, bol tým 
pravým miestom na oddych, široké úsmevy, 
objatia i priateľské rozhovory, v ktorých sa 
slová ako škola, učenie, známky… niekde 

spontánne vytratili. Bryndzová nátierka  
s kváskovým chlebíkom, košíky plné dobrôt, 
stoly plné domácej limonády, ovocia a ze-
leniny, cukroviniek… a to všetko od našich 
šikovných žiačikov. Z Vašich spokojných 
tvári  sme vyčítali, že práve táto akcia patrila 
medzi top akcie v tomto roku.

Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonau-
ti a Prieskumníci sa spoločne vybrali  

za športom do Centra voľného času v Kež-
marku. Vôbec netušili, čo ich tam čaká, všet-
ky pani učiteľky držali tento deň v tajnosti. 
Prekvapenie prišlo po príchode do CVČ, 
kde ich privítala pani riaditeľka. Po občer-
stvení si žiaci zahrali spoločenskú hru na po-
ľovníka, pušku a leva. Potom ich uč čakalo 
dopravné ihrisko so všetkým ako v cestnej 
premávke – bicykle, kolobežky, chodci, 
semafory, no a, samozrejme, zahrali sa aj  
na policajtov. Horolezecká stena s úžasným 
inštruktorom si získala všetkých odvážliv-
cov, no najviac Prieskumníkov. Tí mali mož-
nosť liezť aj s lanom a po dôkladnej inštruk-
táži to zvládli na jednotku.

Prvý júnový pondelok patril rozlúčke s ab-
solventmi gymnázia. Je u nás tradíciou, 

že ich na cestu do života vyprevádzame všet-
ci - od tých najmenších až po učiteľov - po-
tleskom pri ich poslednej ceste, ktorá vedie 
po schodisku k bráne školy. 

Školské kolo ročníkových prác je možnos-
ťou pre všetkých študentov, ktorým zále-

ží na ich osobnom rozvoji. Tohtoročné po-
stupujúce práca mali naozaj vysokú úroveň  
a boli to hotové vedecké práce. Za osemroč-
né gymnázium sa víťazom stala Lucka Luxo-
vá z kvarty, druhé miesto obsadila Danielka 
Chocholová z prímy a na treťom mieste sa 
umiestnil Dušan Korytko z tercie. Na päť-
ročnom odbore vypálili rybník žiaci II.A. 
Na prvom mieste Shanya Kollárová, druhé 
miesto patrí Brunovi Schweitzerovi a tretie 
si vyslúžil Erik Kromka. Všetkým výhercom 
ešte raz blahoželáme.

Žiaci, ktorí sa zapojili do programu Me-
dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

(DofE) a počas celého roka čelili náročným 
výzvam vo svojom osobnom rozvoji, za-
vŕšili svoje úsilie expedíciou, počas ktorej 
mali ukázať, že ciele, ktoré si na začiatku 
roka stanovili, dotiahli do úspešného konca.  
sa v závere mesiaca znova vybrali s pánom 
učiteľom Tomášom Mackom na expedíciu. 
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užiť spoločné chvíle, získať nové skúsenosti 
a posunúť sa vo svojich cieľoch.
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a papierového odpadu. So zberom kefiek ale 
nekončíme, pokračujeme aj naďalej.

Záver školského roku bol tentokrát iný, 
slávnostnejší, v priestoroch kongresovej 

sály Aqua City. Víťazkami v získavaní kre-
ditov na gymnáziu, ktoré pocestujú do New 
Yorku, sa zaslúžene stali Laura Kleinová  
z II. A a Stanka Dudaško z III. A.

V Life Academy máme veľa šikovných 
detí, žiakov a študentov. Chceme, aby 

o nich svet vedel, preto sme vyhlásili prvý 
ročník ocenenia LAMIS (Life Academy 
Most Inspiring Student), ktoré je určené pre 
excelentných študentov. V štyroch kategó-
riách boli nominovaní za každú triedu tí,  
o ktorých spolužiaci rozhodli, že sú v niečom 
výnimoční a inšpiratívni pre ostatných. Po-
rota zostavená z učiteľov a zástupcov žiac-
keho parlamentu vybrala z nominovaných 
tých najlepších. Historicky prvými ocenený-
mi sa stali: Katarína Novýsedláková, Vanda 
Vaščáková, Karina Kokoruďová a Stanislava 
Joanna Dudaško.

Na konci roka sa zvykne bilancovať, 
hodnotiť, obzrieť sa späť, a tak sa aj 

my na konci roka školského zamýšľame, aký 
bol. Určite úspešný, plný zaujímavých dní, 
udalostí, akcií, zážitkov, stretnutí. Vám, milí 
naši rodičia, ďakujeme za ďalší spoločný rok 
strávený spolu s nami. Všetkým nám praje-
me krásne leto plné oddychu, slnka, stretnutí 
s priateľmi i ciest do známa i do neznáma...

Dobré noviny
júnové

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

ťuknite na logo pre návrat do obsahu

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. 
Dajte nám vedieť, čo si o Dobrých novinách myslíte v tomto krátkom online formulári. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu.

Sekunda (gymnázium)

V mesiaci jún žiaci sekundy absolvovali 
zaujímavý školský výlet do Liptovské-

ho Mikuláša, kde navštívili Motýliu záhradu 
a najmä vzrušujúcu Escape room. Na de-
jepise si prostredníctvom aplikačných úloh 

opakovali učivo z celého roka. Netradične 
prebiehalo aj vyučovanie angličtiny; žiaci si 
precvičovali simulačné, situačné hry, didak-
tické a problémové hry.

http://lifeacademy.sk
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https://www.facebook.com/lifeacademygym/
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https://twitter.com/YourLifeAcademy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6IeSgd3Uf6lAlY83aODrrxm-L5blYLP9vT6FRZMDpNeMPhw/viewform


Aj keď sa nám v septembri zdá, že  
pred sebou máme dlhú cestu a jún je 
ešte ďaleko, zrazu je tu. Niekomu sa zdal 
školský rok dlhý, niekomu ubehol akosi 
prirýchlo. Ponúkame Vám posledné z toh-
toročných Dobrých novín a veríme, že sa 
Vám budú dobre čítať.

Škôlkarov čakali v júni koncoročné výlety, 
zmrzlinky v meste, posledné súťaže, ale 

aj rozlúčka s predškolákmi a „vysvedčenia“.

Hneď na začiatku júna nás predškoláci 
úspešne reprezentovali na zdravotníc-

kej súťaži, kde si svoje vedomosti mohli po-
rovnať s predškolákmi z iných materských 
škôl, sily si zmerali nielen vo vedomostiach 
ale aj v pohybových zručnostiach.

O tom, že chlapci majú futbal radi, vieme 
všetci. Veľkú radosť preto predškolá-

kom urobilo pozvanie od FK Poprad, aby 
strávili športové doobedie na futbalovom 
štadióne s naozajstnými futbalistami. Určite 
sa od nich naučili aj zopár fígľov, ktoré si 
usilovne skúšali počas slnečného júna na na-
šom ihrisku. Ktovie, či medzi nimi nie je aj 
budúci Hamšík, Messi alebo Ronaldo.

Predškolákov v júni čakal aj jeden vý-
znamný deň. Rozlúčka so škôlkou,  

so svojimi mladšími kamarátmi aj s pani 
učiteľkami. Roky ubehli ako voda, aj keď 
nám sa zdá, že to bolo nedávno, čo k nám  

do škôlky prišli a silno sa držali maminej ruky. 
Dnes sú z nich šikovné, smelé deti a my sme  
na nich veľmi hrdí. Prajeme im veľa úspe-
chov a Vám, milí rodičia budúcich prvákov, 
veľa trpezlivosti.

Kým starší škôlkari zavŕšili školský rok 
poznávaním vesmíru a návštevou pla-

netária v Prešove, mladší kamaráti sa vybra-
li na biofarmu vo Východnej, kde si overili 
svoje vedomosti o zvieratách z predošlého 
mesiaca. 

Vedeli ste, že v júni sa aj v škôlke roz-
dávali vysvedčenia? Okrem tých 

„mokrých“, ktoré získali úspešní plavci  
od svojich trénerov na plaveckom výcviku, 
našim škôlkarom prišla odovzdať vysved-
čenia aj Mima, pani učiteľka angličtiny. 
Práve jej môžeme poďakovať za to, že sa 
škôlkari hravou formou už od najmenšej 
triedy zoznamujú s angličtinou a vytvárajú 
si k nej pozitívny vzťah. O tom, že sa na ňu 
vždy veľmi tešia, niet pochýb. A aby tých 
vysvedčení nebolo málo, jedno dostali aj  
od nás, pani učiteliek. Malé slovné povzbudenie  
do ďalšieho roka, pochvala, to poteší aj naj-
menšieho škôlkara.

Školáci sa posledný júnový piatok rozlú-
čili so školou a rozbehli sa na prázdniny. 

My, škôlkari, však máme pred sebou ešte  
6 letných týždňov, počas ktorých  bude-
me cestovať časom. Dinosaurie stopy, lov  
na mamutov, da Vinciho ateliér, lietajúce 
autá, to je len malá ochutnávka z našich let-
ných aktivít. Určite sledujte našu stránku, 

kde sa dozviete oveľa viac o našom FUN-
tastickom lete.

Najlepší z najlepších, od najmenších Bá-
dateľov až po veľkých Prieskumníkov, 

sa začiatkom júna stretli, aby ukázali svoj 
prezentačný talent a šikovnosť pred ostatný-
mi spolužiakmi školy. Prezentácia tých naj-
lepších ročníkových prác mala veľmi vyso-
kú úroveň. Detských divákov zaujali naozaj 
všetky témy a my blahoželáme všetkým po-
stupujúcim za úspešné zvládnutie školského 
kola Vedeckej konferencie. 

3. jún bol krásny slnečný deň a dva tímy 
detí z Life Academy ho strávili pozná-

vaním a súťažením. Nultý ročník prírodo-
vedných letných hier sa konal v Kvetnici  
na 12 rôznych stanovištiach, kde na deti ča-
kali odborníci z rôznych oblastí. Predviedli 
im názorné ukážky svojich činností, poroz-
právali o svojej práci, odhalili zákutia a malé 
tajomstvá jednotlivých profesií. Pre mno-
hých sa stala práca ich koníčkom, čo bolo 
cítiť na každom stanovišti.

Keď chceme podávať dobré výkony, mali 
by sme vedieť aj  oddychovať a relaxo-

vať. Picnik day Life Academy, ktorý sme pre 
Vás pripravili v Aquacity Poprad, bol tým 
pravým miestom na oddych, široké úsmevy, 
objatia i priateľské rozhovory, v ktorých sa 
slová ako škola, učenie, známky… niekde 

spontánne vytratili. Bryndzová nátierka  
s kváskovým chlebíkom, košíky plné dobrôt, 
stoly plné domácej limonády, ovocia a ze-
leniny, cukroviniek… a to všetko od našich 
šikovných žiačikov. Z Vašich spokojných 
tvári  sme vyčítali, že práve táto akcia patrila 
medzi top akcie v tomto roku.

Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonau-
ti a Prieskumníci sa spoločne vybrali  

za športom do Centra voľného času v Kež-
marku. Vôbec netušili, čo ich tam čaká, všet-
ky pani učiteľky držali tento deň v tajnosti. 
Prekvapenie prišlo po príchode do CVČ, 
kde ich privítala pani riaditeľka. Po občer-
stvení si žiaci zahrali spoločenskú hru na po-
ľovníka, pušku a leva. Potom ich uč čakalo 
dopravné ihrisko so všetkým ako v cestnej 
premávke – bicykle, kolobežky, chodci, 
semafory, no a, samozrejme, zahrali sa aj  
na policajtov. Horolezecká stena s úžasným 
inštruktorom si získala všetkých odvážliv-
cov, no najviac Prieskumníkov. Tí mali mož-
nosť liezť aj s lanom a po dôkladnej inštruk-
táži to zvládli na jednotku.

Prvý júnový pondelok patril rozlúčke s ab-
solventmi gymnázia. Je u nás tradíciou, 

že ich na cestu do života vyprevádzame všet-
ci - od tých najmenších až po učiteľov - po-
tleskom pri ich poslednej ceste, ktorá vedie 
po schodisku k bráne školy. 

Školské kolo ročníkových prác je možnos-
ťou pre všetkých študentov, ktorým zále-

ží na ich osobnom rozvoji. Tohtoročné po-
stupujúce práca mali naozaj vysokú úroveň  
a boli to hotové vedecké práce. Za osemroč-
né gymnázium sa víťazom stala Lucka Luxo-
vá z kvarty, druhé miesto obsadila Danielka 
Chocholová z prímy a na treťom mieste sa 
umiestnil Dušan Korytko z tercie. Na päť-
ročnom odbore vypálili rybník žiaci II.A. 
Na prvom mieste Shanya Kollárová, druhé 
miesto patrí Brunovi Schweitzerovi a tretie 
si vyslúžil Erik Kromka. Všetkým výhercom 
ešte raz blahoželáme.

Žiaci, ktorí sa zapojili do programu Me-
dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

(DofE) a počas celého roka čelili náročným 
výzvam vo svojom osobnom rozvoji, za-
vŕšili svoje úsilie expedíciou, počas ktorej 
mali ukázať, že ciele, ktoré si na začiatku 
roka stanovili, dotiahli do úspešného konca.  
sa v závere mesiaca znova vybrali s pánom 
učiteľom Tomášom Mackom na expedíciu. 
Veríme, že im tentokrát nepršalo a mohli si 
užiť spoločné chvíle, získať nové skúsenosti 
a posunúť sa vo svojich cieľoch.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, kto-
rí nám pomohli so zberom použitých 

zubných kefiek. Spoločne sme ich nazbie-
rali dostatočný počet na získanie prvých ko-
šov od spoločnosti Curaprox. Sú vyrobené  
zo zrecyklovaných zubných kefiek a od sep-
tembra nám pomôžu pri triedení plastového 
a papierového odpadu. So zberom kefiek ale 
nekončíme, pokračujeme aj naďalej.

Záver školského roku bol tentokrát iný, 
slávnostnejší, v priestoroch kongresovej 

sály Aqua City. Víťazkami v získavaní kre-
ditov na gymnáziu, ktoré pocestujú do New 
Yorku, sa zaslúžene stali Laura Kleinová  
z II. A a Stanka Dudaško z III. A.

V Life Academy máme veľa šikovných 
detí, žiakov a študentov. Chceme, aby 

o nich svet vedel, preto sme vyhlásili prvý 
ročník ocenenia LAMIS (Life Academy 
Most Inspiring Student), ktoré je určené pre 
excelentných študentov. V štyroch kategó-
riách boli nominovaní za každú triedu tí,  
o ktorých spolužiaci rozhodli, že sú v niečom 
výnimoční a inšpiratívni pre ostatných. Po-
rota zostavená z učiteľov a zástupcov žiac-
keho parlamentu vybrala z nominovaných 
tých najlepších. Historicky prvými ocenený-
mi sa stali: Katarína Novýsedláková, Vanda 
Vaščáková, Karina Kokoruďová a Stanislava 
Joanna Dudaško.

Na konci roka sa zvykne bilancovať, 
hodnotiť, obzrieť sa späť, a tak sa aj 

my na konci roka školského zamýšľame, aký 
bol. Určite úspešný, plný zaujímavých dní, 
udalostí, akcií, zážitkov, stretnutí. Vám, milí 
naši rodičia, ďakujeme za ďalší spoločný rok 
strávený spolu s nami. Všetkým nám praje-
me krásne leto plné oddychu, slnka, stretnutí 
s priateľmi i ciest do známa i do neznáma...

Dobré noviny
júnové

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

ťuknite na logo pre návrat do obsahu

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. 
Dajte nám vedieť, čo si o Dobrých novinách myslíte v tomto krátkom online formulári. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu.

Tercia (gymnázium)

Máme za sebou najťažší, no zároveň aj 
najkrajší mesiac pre všetkých študen-

tov. Finišovali sme so známkami a svoje 
výkony počas celého roka sme hodnotili aj 
slovne. Aj počas tohto mesiaca sme si našli 
čas na hry, napríklad na anglickom jazyku. 
To, že sa prázdniny nezadržateľne blížia, 
predznamenávajú aj školské výlety. My sme 
ich tohto roku absolvovali až dva. Počas 
prvého sme cestovali do Liptovskeho Miku-
láša, kde sme navštívili ZOOkontakt a jedi-

nečnú Motýliu záhradu. Tí odvážnejší z nás 
vošli aj do ohrád k lamám, pelikánom, ken-
gurám či papagájom. Potom sme sa zabavili 
pri riešení úloh v Escape Rooms. Premenili 
sme na Sherlockov Holmesov, unikali sme 
z väzenia i z ponorky stratenej v hlbinách. 
Niektorí strávili čas i v miestnosti s virtuál-
nou realitou. Počas druhého výletného dňa 
sme vymenili mesto za prírodu. Vo Svite 
sme opekali, športovali a v horúčavách sme 
sa osviežili výbornou zmrzlinou.

http://lifeacademy.sk
http://lifeacademy.sk
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https://www.facebook.com/lifeacademyszs/
https://www.facebook.com/lifeacademygym/
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Aj keď sa nám v septembri zdá, že  
pred sebou máme dlhú cestu a jún je 
ešte ďaleko, zrazu je tu. Niekomu sa zdal 
školský rok dlhý, niekomu ubehol akosi 
prirýchlo. Ponúkame Vám posledné z toh-
toročných Dobrých novín a veríme, že sa 
Vám budú dobre čítať.

Škôlkarov čakali v júni koncoročné výlety, 
zmrzlinky v meste, posledné súťaže, ale 

aj rozlúčka s predškolákmi a „vysvedčenia“.

Hneď na začiatku júna nás predškoláci 
úspešne reprezentovali na zdravotníc-

kej súťaži, kde si svoje vedomosti mohli po-
rovnať s predškolákmi z iných materských 
škôl, sily si zmerali nielen vo vedomostiach 
ale aj v pohybových zručnostiach.

O tom, že chlapci majú futbal radi, vieme 
všetci. Veľkú radosť preto predškolá-

kom urobilo pozvanie od FK Poprad, aby 
strávili športové doobedie na futbalovom 
štadióne s naozajstnými futbalistami. Určite 
sa od nich naučili aj zopár fígľov, ktoré si 
usilovne skúšali počas slnečného júna na na-
šom ihrisku. Ktovie, či medzi nimi nie je aj 
budúci Hamšík, Messi alebo Ronaldo.

Predškolákov v júni čakal aj jeden vý-
znamný deň. Rozlúčka so škôlkou,  

so svojimi mladšími kamarátmi aj s pani 
učiteľkami. Roky ubehli ako voda, aj keď 
nám sa zdá, že to bolo nedávno, čo k nám  

do škôlky prišli a silno sa držali maminej ruky. 
Dnes sú z nich šikovné, smelé deti a my sme  
na nich veľmi hrdí. Prajeme im veľa úspe-
chov a Vám, milí rodičia budúcich prvákov, 
veľa trpezlivosti.

Kým starší škôlkari zavŕšili školský rok 
poznávaním vesmíru a návštevou pla-

netária v Prešove, mladší kamaráti sa vybra-
li na biofarmu vo Východnej, kde si overili 
svoje vedomosti o zvieratách z predošlého 
mesiaca. 

Vedeli ste, že v júni sa aj v škôlke roz-
dávali vysvedčenia? Okrem tých 

„mokrých“, ktoré získali úspešní plavci  
od svojich trénerov na plaveckom výcviku, 
našim škôlkarom prišla odovzdať vysved-
čenia aj Mima, pani učiteľka angličtiny. 
Práve jej môžeme poďakovať za to, že sa 
škôlkari hravou formou už od najmenšej 
triedy zoznamujú s angličtinou a vytvárajú 
si k nej pozitívny vzťah. O tom, že sa na ňu 
vždy veľmi tešia, niet pochýb. A aby tých 
vysvedčení nebolo málo, jedno dostali aj  
od nás, pani učiteliek. Malé slovné povzbudenie  
do ďalšieho roka, pochvala, to poteší aj naj-
menšieho škôlkara.

Školáci sa posledný júnový piatok rozlú-
čili so školou a rozbehli sa na prázdniny. 

My, škôlkari, však máme pred sebou ešte  
6 letných týždňov, počas ktorých  bude-
me cestovať časom. Dinosaurie stopy, lov  
na mamutov, da Vinciho ateliér, lietajúce 
autá, to je len malá ochutnávka z našich let-
ných aktivít. Určite sledujte našu stránku, 

kde sa dozviete oveľa viac o našom FUN-
tastickom lete.

Najlepší z najlepších, od najmenších Bá-
dateľov až po veľkých Prieskumníkov, 

sa začiatkom júna stretli, aby ukázali svoj 
prezentačný talent a šikovnosť pred ostatný-
mi spolužiakmi školy. Prezentácia tých naj-
lepších ročníkových prác mala veľmi vyso-
kú úroveň. Detských divákov zaujali naozaj 
všetky témy a my blahoželáme všetkým po-
stupujúcim za úspešné zvládnutie školského 
kola Vedeckej konferencie. 

3. jún bol krásny slnečný deň a dva tímy 
detí z Life Academy ho strávili pozná-

vaním a súťažením. Nultý ročník prírodo-
vedných letných hier sa konal v Kvetnici  
na 12 rôznych stanovištiach, kde na deti ča-
kali odborníci z rôznych oblastí. Predviedli 
im názorné ukážky svojich činností, poroz-
právali o svojej práci, odhalili zákutia a malé 
tajomstvá jednotlivých profesií. Pre mno-
hých sa stala práca ich koníčkom, čo bolo 
cítiť na každom stanovišti.

Keď chceme podávať dobré výkony, mali 
by sme vedieť aj  oddychovať a relaxo-

vať. Picnik day Life Academy, ktorý sme pre 
Vás pripravili v Aquacity Poprad, bol tým 
pravým miestom na oddych, široké úsmevy, 
objatia i priateľské rozhovory, v ktorých sa 
slová ako škola, učenie, známky… niekde 

spontánne vytratili. Bryndzová nátierka  
s kváskovým chlebíkom, košíky plné dobrôt, 
stoly plné domácej limonády, ovocia a ze-
leniny, cukroviniek… a to všetko od našich 
šikovných žiačikov. Z Vašich spokojných 
tvári  sme vyčítali, že práve táto akcia patrila 
medzi top akcie v tomto roku.

Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonau-
ti a Prieskumníci sa spoločne vybrali  

za športom do Centra voľného času v Kež-
marku. Vôbec netušili, čo ich tam čaká, všet-
ky pani učiteľky držali tento deň v tajnosti. 
Prekvapenie prišlo po príchode do CVČ, 
kde ich privítala pani riaditeľka. Po občer-
stvení si žiaci zahrali spoločenskú hru na po-
ľovníka, pušku a leva. Potom ich uč čakalo 
dopravné ihrisko so všetkým ako v cestnej 
premávke – bicykle, kolobežky, chodci, 
semafory, no a, samozrejme, zahrali sa aj  
na policajtov. Horolezecká stena s úžasným 
inštruktorom si získala všetkých odvážliv-
cov, no najviac Prieskumníkov. Tí mali mož-
nosť liezť aj s lanom a po dôkladnej inštruk-
táži to zvládli na jednotku.

Prvý júnový pondelok patril rozlúčke s ab-
solventmi gymnázia. Je u nás tradíciou, 

že ich na cestu do života vyprevádzame všet-
ci - od tých najmenších až po učiteľov - po-
tleskom pri ich poslednej ceste, ktorá vedie 
po schodisku k bráne školy. 

Školské kolo ročníkových prác je možnos-
ťou pre všetkých študentov, ktorým zále-

ží na ich osobnom rozvoji. Tohtoročné po-
stupujúce práca mali naozaj vysokú úroveň  
a boli to hotové vedecké práce. Za osemroč-
né gymnázium sa víťazom stala Lucka Luxo-
vá z kvarty, druhé miesto obsadila Danielka 
Chocholová z prímy a na treťom mieste sa 
umiestnil Dušan Korytko z tercie. Na päť-
ročnom odbore vypálili rybník žiaci II.A. 
Na prvom mieste Shanya Kollárová, druhé 
miesto patrí Brunovi Schweitzerovi a tretie 
si vyslúžil Erik Kromka. Všetkým výhercom 
ešte raz blahoželáme.

Žiaci, ktorí sa zapojili do programu Me-
dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

(DofE) a počas celého roka čelili náročným 
výzvam vo svojom osobnom rozvoji, za-
vŕšili svoje úsilie expedíciou, počas ktorej 
mali ukázať, že ciele, ktoré si na začiatku 
roka stanovili, dotiahli do úspešného konca.  
sa v závere mesiaca znova vybrali s pánom 
učiteľom Tomášom Mackom na expedíciu. 
Veríme, že im tentokrát nepršalo a mohli si 
užiť spoločné chvíle, získať nové skúsenosti 
a posunúť sa vo svojich cieľoch.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, kto-
rí nám pomohli so zberom použitých 

zubných kefiek. Spoločne sme ich nazbie-
rali dostatočný počet na získanie prvých ko-
šov od spoločnosti Curaprox. Sú vyrobené  
zo zrecyklovaných zubných kefiek a od sep-
tembra nám pomôžu pri triedení plastového 
a papierového odpadu. So zberom kefiek ale 
nekončíme, pokračujeme aj naďalej.

Záver školského roku bol tentokrát iný, 
slávnostnejší, v priestoroch kongresovej 

sály Aqua City. Víťazkami v získavaní kre-
ditov na gymnáziu, ktoré pocestujú do New 
Yorku, sa zaslúžene stali Laura Kleinová  
z II. A a Stanka Dudaško z III. A.

V Life Academy máme veľa šikovných 
detí, žiakov a študentov. Chceme, aby 

o nich svet vedel, preto sme vyhlásili prvý 
ročník ocenenia LAMIS (Life Academy 
Most Inspiring Student), ktoré je určené pre 
excelentných študentov. V štyroch kategó-
riách boli nominovaní za každú triedu tí,  
o ktorých spolužiaci rozhodli, že sú v niečom 
výnimoční a inšpiratívni pre ostatných. Po-
rota zostavená z učiteľov a zástupcov žiac-
keho parlamentu vybrala z nominovaných 
tých najlepších. Historicky prvými ocenený-
mi sa stali: Katarína Novýsedláková, Vanda 
Vaščáková, Karina Kokoruďová a Stanislava 
Joanna Dudaško.

Na konci roka sa zvykne bilancovať, 
hodnotiť, obzrieť sa späť, a tak sa aj 

my na konci roka školského zamýšľame, aký 
bol. Určite úspešný, plný zaujímavých dní, 
udalostí, akcií, zážitkov, stretnutí. Vám, milí 
naši rodičia, ďakujeme za ďalší spoločný rok 
strávený spolu s nami. Všetkým nám praje-
me krásne leto plné oddychu, slnka, stretnutí 
s priateľmi i ciest do známa i do neznáma...

Dobré noviny
júnové

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

ťuknite na logo pre návrat do obsahu

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. 
Dajte nám vedieť, čo si o Dobrých novinách myslíte v tomto krátkom online formulári. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu.

Kvarta (gymnázium)

Začiatok tohto mesiaca sa niesol v duchu 
prezentácií našich ročníkových prác. 

Prostredníctvom dôsledne premyslených  
a vytvorených prezentácií sme svojim spolu-
žiakom priblížili život osobností európskeho 
a svetového významu a ich prínos pre spo-
ločnosť.

Ďalšie dva týždne boli pre nás hektic-
ké. Zodpovedne sme sa pripravovali  

na písomky z rôznych predmetov, vytvárali 
zaujímavé a obohacujúce projekty na zadané 
témy, aby sme dosiahli 

známky na vysvedčeniach, na ktoré každý 
z nás bude hrdý. 

Aký by to bol jún, keby sme ho nezakon-
čili školským výletom. Navštívili sme 

Žilinu, metropolu severozápadného Sloven-
ska, mesto na sútoku troch riek – Váhu, Ky-
suce a Rajčianky, ktorému sa niekedy hovorí 
aj „Perla na Váhu“.

Nenechali sme si ujsť pamiatky v histo-
rickom centre, ktoré sú súčasťou mest-

skej pamiatkovej rezervácie. Vrelo Vám do-
poručujeme navštíviť toto krásne mesto.“
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Aj keď sa nám v septembri zdá, že  
pred sebou máme dlhú cestu a jún je 
ešte ďaleko, zrazu je tu. Niekomu sa zdal 
školský rok dlhý, niekomu ubehol akosi 
prirýchlo. Ponúkame Vám posledné z toh-
toročných Dobrých novín a veríme, že sa 
Vám budú dobre čítať.

Škôlkarov čakali v júni koncoročné výlety, 
zmrzlinky v meste, posledné súťaže, ale 

aj rozlúčka s predškolákmi a „vysvedčenia“.

Hneď na začiatku júna nás predškoláci 
úspešne reprezentovali na zdravotníc-

kej súťaži, kde si svoje vedomosti mohli po-
rovnať s predškolákmi z iných materských 
škôl, sily si zmerali nielen vo vedomostiach 
ale aj v pohybových zručnostiach.

O tom, že chlapci majú futbal radi, vieme 
všetci. Veľkú radosť preto predškolá-

kom urobilo pozvanie od FK Poprad, aby 
strávili športové doobedie na futbalovom 
štadióne s naozajstnými futbalistami. Určite 
sa od nich naučili aj zopár fígľov, ktoré si 
usilovne skúšali počas slnečného júna na na-
šom ihrisku. Ktovie, či medzi nimi nie je aj 
budúci Hamšík, Messi alebo Ronaldo.

Predškolákov v júni čakal aj jeden vý-
znamný deň. Rozlúčka so škôlkou,  

so svojimi mladšími kamarátmi aj s pani 
učiteľkami. Roky ubehli ako voda, aj keď 
nám sa zdá, že to bolo nedávno, čo k nám  

do škôlky prišli a silno sa držali maminej ruky. 
Dnes sú z nich šikovné, smelé deti a my sme  
na nich veľmi hrdí. Prajeme im veľa úspe-
chov a Vám, milí rodičia budúcich prvákov, 
veľa trpezlivosti.

Kým starší škôlkari zavŕšili školský rok 
poznávaním vesmíru a návštevou pla-

netária v Prešove, mladší kamaráti sa vybra-
li na biofarmu vo Východnej, kde si overili 
svoje vedomosti o zvieratách z predošlého 
mesiaca. 

Vedeli ste, že v júni sa aj v škôlke roz-
dávali vysvedčenia? Okrem tých 

„mokrých“, ktoré získali úspešní plavci  
od svojich trénerov na plaveckom výcviku, 
našim škôlkarom prišla odovzdať vysved-
čenia aj Mima, pani učiteľka angličtiny. 
Práve jej môžeme poďakovať za to, že sa 
škôlkari hravou formou už od najmenšej 
triedy zoznamujú s angličtinou a vytvárajú 
si k nej pozitívny vzťah. O tom, že sa na ňu 
vždy veľmi tešia, niet pochýb. A aby tých 
vysvedčení nebolo málo, jedno dostali aj  
od nás, pani učiteliek. Malé slovné povzbudenie  
do ďalšieho roka, pochvala, to poteší aj naj-
menšieho škôlkara.

Školáci sa posledný júnový piatok rozlú-
čili so školou a rozbehli sa na prázdniny. 

My, škôlkari, však máme pred sebou ešte  
6 letných týždňov, počas ktorých  bude-
me cestovať časom. Dinosaurie stopy, lov  
na mamutov, da Vinciho ateliér, lietajúce 
autá, to je len malá ochutnávka z našich let-
ných aktivít. Určite sledujte našu stránku, 

kde sa dozviete oveľa viac o našom FUN-
tastickom lete.

Najlepší z najlepších, od najmenších Bá-
dateľov až po veľkých Prieskumníkov, 

sa začiatkom júna stretli, aby ukázali svoj 
prezentačný talent a šikovnosť pred ostatný-
mi spolužiakmi školy. Prezentácia tých naj-
lepších ročníkových prác mala veľmi vyso-
kú úroveň. Detských divákov zaujali naozaj 
všetky témy a my blahoželáme všetkým po-
stupujúcim za úspešné zvládnutie školského 
kola Vedeckej konferencie. 

3. jún bol krásny slnečný deň a dva tímy 
detí z Life Academy ho strávili pozná-

vaním a súťažením. Nultý ročník prírodo-
vedných letných hier sa konal v Kvetnici  
na 12 rôznych stanovištiach, kde na deti ča-
kali odborníci z rôznych oblastí. Predviedli 
im názorné ukážky svojich činností, poroz-
právali o svojej práci, odhalili zákutia a malé 
tajomstvá jednotlivých profesií. Pre mno-
hých sa stala práca ich koníčkom, čo bolo 
cítiť na každom stanovišti.

Keď chceme podávať dobré výkony, mali 
by sme vedieť aj  oddychovať a relaxo-

vať. Picnik day Life Academy, ktorý sme pre 
Vás pripravili v Aquacity Poprad, bol tým 
pravým miestom na oddych, široké úsmevy, 
objatia i priateľské rozhovory, v ktorých sa 
slová ako škola, učenie, známky… niekde 

spontánne vytratili. Bryndzová nátierka  
s kváskovým chlebíkom, košíky plné dobrôt, 
stoly plné domácej limonády, ovocia a ze-
leniny, cukroviniek… a to všetko od našich 
šikovných žiačikov. Z Vašich spokojných 
tvári  sme vyčítali, že práve táto akcia patrila 
medzi top akcie v tomto roku.

Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonau-
ti a Prieskumníci sa spoločne vybrali  

za športom do Centra voľného času v Kež-
marku. Vôbec netušili, čo ich tam čaká, všet-
ky pani učiteľky držali tento deň v tajnosti. 
Prekvapenie prišlo po príchode do CVČ, 
kde ich privítala pani riaditeľka. Po občer-
stvení si žiaci zahrali spoločenskú hru na po-
ľovníka, pušku a leva. Potom ich uč čakalo 
dopravné ihrisko so všetkým ako v cestnej 
premávke – bicykle, kolobežky, chodci, 
semafory, no a, samozrejme, zahrali sa aj  
na policajtov. Horolezecká stena s úžasným 
inštruktorom si získala všetkých odvážliv-
cov, no najviac Prieskumníkov. Tí mali mož-
nosť liezť aj s lanom a po dôkladnej inštruk-
táži to zvládli na jednotku.

Prvý júnový pondelok patril rozlúčke s ab-
solventmi gymnázia. Je u nás tradíciou, 

že ich na cestu do života vyprevádzame všet-
ci - od tých najmenších až po učiteľov - po-
tleskom pri ich poslednej ceste, ktorá vedie 
po schodisku k bráne školy. 

Školské kolo ročníkových prác je možnos-
ťou pre všetkých študentov, ktorým zále-

ží na ich osobnom rozvoji. Tohtoročné po-
stupujúce práca mali naozaj vysokú úroveň  
a boli to hotové vedecké práce. Za osemroč-
né gymnázium sa víťazom stala Lucka Luxo-
vá z kvarty, druhé miesto obsadila Danielka 
Chocholová z prímy a na treťom mieste sa 
umiestnil Dušan Korytko z tercie. Na päť-
ročnom odbore vypálili rybník žiaci II.A. 
Na prvom mieste Shanya Kollárová, druhé 
miesto patrí Brunovi Schweitzerovi a tretie 
si vyslúžil Erik Kromka. Všetkým výhercom 
ešte raz blahoželáme.

Žiaci, ktorí sa zapojili do programu Me-
dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

(DofE) a počas celého roka čelili náročným 
výzvam vo svojom osobnom rozvoji, za-
vŕšili svoje úsilie expedíciou, počas ktorej 
mali ukázať, že ciele, ktoré si na začiatku 
roka stanovili, dotiahli do úspešného konca.  
sa v závere mesiaca znova vybrali s pánom 
učiteľom Tomášom Mackom na expedíciu. 
Veríme, že im tentokrát nepršalo a mohli si 
užiť spoločné chvíle, získať nové skúsenosti 
a posunúť sa vo svojich cieľoch.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, kto-
rí nám pomohli so zberom použitých 

zubných kefiek. Spoločne sme ich nazbie-
rali dostatočný počet na získanie prvých ko-
šov od spoločnosti Curaprox. Sú vyrobené  
zo zrecyklovaných zubných kefiek a od sep-
tembra nám pomôžu pri triedení plastového 
a papierového odpadu. So zberom kefiek ale 
nekončíme, pokračujeme aj naďalej.

Záver školského roku bol tentokrát iný, 
slávnostnejší, v priestoroch kongresovej 

sály Aqua City. Víťazkami v získavaní kre-
ditov na gymnáziu, ktoré pocestujú do New 
Yorku, sa zaslúžene stali Laura Kleinová  
z II. A a Stanka Dudaško z III. A.

V Life Academy máme veľa šikovných 
detí, žiakov a študentov. Chceme, aby 

o nich svet vedel, preto sme vyhlásili prvý 
ročník ocenenia LAMIS (Life Academy 
Most Inspiring Student), ktoré je určené pre 
excelentných študentov. V štyroch kategó-
riách boli nominovaní za každú triedu tí,  
o ktorých spolužiaci rozhodli, že sú v niečom 
výnimoční a inšpiratívni pre ostatných. Po-
rota zostavená z učiteľov a zástupcov žiac-
keho parlamentu vybrala z nominovaných 
tých najlepších. Historicky prvými ocenený-
mi sa stali: Katarína Novýsedláková, Vanda 
Vaščáková, Karina Kokoruďová a Stanislava 
Joanna Dudaško.

Na konci roka sa zvykne bilancovať, 
hodnotiť, obzrieť sa späť, a tak sa aj 

my na konci roka školského zamýšľame, aký 
bol. Určite úspešný, plný zaujímavých dní, 
udalostí, akcií, zážitkov, stretnutí. Vám, milí 
naši rodičia, ďakujeme za ďalší spoločný rok 
strávený spolu s nami. Všetkým nám praje-
me krásne leto plné oddychu, slnka, stretnutí 
s priateľmi i ciest do známa i do neznáma...

Dobré noviny
júnové
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ťuknite na logo pre návrat do obsahu

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. 
Dajte nám vedieť, čo si o Dobrých novinách myslíte v tomto krátkom online formulári. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu.

1.A (gymnázium)

Blíži sa koniec roka a my sme si uvedo-
mili, ako rýchlo nám to spolu uplynu-

lo. Prežili sme krásny, podnetný a zaujíma-
vý rok. Spoznali sme sa, dozvedeli sme sa 
o sebe nové veci a snáď sme všetci niečo 

zmenili v správaní sa k druhým. Prešli sme 
kus cesty, a tak dúfame, že sme o niečo lep-
šie pripravení do druhého ročníka. Krásne 
prázdniny všetkým nám!
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Aj keď sa nám v septembri zdá, že  
pred sebou máme dlhú cestu a jún je 
ešte ďaleko, zrazu je tu. Niekomu sa zdal 
školský rok dlhý, niekomu ubehol akosi 
prirýchlo. Ponúkame Vám posledné z toh-
toročných Dobrých novín a veríme, že sa 
Vám budú dobre čítať.

Škôlkarov čakali v júni koncoročné výlety, 
zmrzlinky v meste, posledné súťaže, ale 

aj rozlúčka s predškolákmi a „vysvedčenia“.

Hneď na začiatku júna nás predškoláci 
úspešne reprezentovali na zdravotníc-

kej súťaži, kde si svoje vedomosti mohli po-
rovnať s predškolákmi z iných materských 
škôl, sily si zmerali nielen vo vedomostiach 
ale aj v pohybových zručnostiach.

O tom, že chlapci majú futbal radi, vieme 
všetci. Veľkú radosť preto predškolá-

kom urobilo pozvanie od FK Poprad, aby 
strávili športové doobedie na futbalovom 
štadióne s naozajstnými futbalistami. Určite 
sa od nich naučili aj zopár fígľov, ktoré si 
usilovne skúšali počas slnečného júna na na-
šom ihrisku. Ktovie, či medzi nimi nie je aj 
budúci Hamšík, Messi alebo Ronaldo.

Predškolákov v júni čakal aj jeden vý-
znamný deň. Rozlúčka so škôlkou,  

so svojimi mladšími kamarátmi aj s pani 
učiteľkami. Roky ubehli ako voda, aj keď 
nám sa zdá, že to bolo nedávno, čo k nám  

do škôlky prišli a silno sa držali maminej ruky. 
Dnes sú z nich šikovné, smelé deti a my sme  
na nich veľmi hrdí. Prajeme im veľa úspe-
chov a Vám, milí rodičia budúcich prvákov, 
veľa trpezlivosti.

Kým starší škôlkari zavŕšili školský rok 
poznávaním vesmíru a návštevou pla-

netária v Prešove, mladší kamaráti sa vybra-
li na biofarmu vo Východnej, kde si overili 
svoje vedomosti o zvieratách z predošlého 
mesiaca. 

Vedeli ste, že v júni sa aj v škôlke roz-
dávali vysvedčenia? Okrem tých 

„mokrých“, ktoré získali úspešní plavci  
od svojich trénerov na plaveckom výcviku, 
našim škôlkarom prišla odovzdať vysved-
čenia aj Mima, pani učiteľka angličtiny. 
Práve jej môžeme poďakovať za to, že sa 
škôlkari hravou formou už od najmenšej 
triedy zoznamujú s angličtinou a vytvárajú 
si k nej pozitívny vzťah. O tom, že sa na ňu 
vždy veľmi tešia, niet pochýb. A aby tých 
vysvedčení nebolo málo, jedno dostali aj  
od nás, pani učiteliek. Malé slovné povzbudenie  
do ďalšieho roka, pochvala, to poteší aj naj-
menšieho škôlkara.

Školáci sa posledný júnový piatok rozlú-
čili so školou a rozbehli sa na prázdniny. 

My, škôlkari, však máme pred sebou ešte  
6 letných týždňov, počas ktorých  bude-
me cestovať časom. Dinosaurie stopy, lov  
na mamutov, da Vinciho ateliér, lietajúce 
autá, to je len malá ochutnávka z našich let-
ných aktivít. Určite sledujte našu stránku, 

kde sa dozviete oveľa viac o našom FUN-
tastickom lete.

Najlepší z najlepších, od najmenších Bá-
dateľov až po veľkých Prieskumníkov, 

sa začiatkom júna stretli, aby ukázali svoj 
prezentačný talent a šikovnosť pred ostatný-
mi spolužiakmi školy. Prezentácia tých naj-
lepších ročníkových prác mala veľmi vyso-
kú úroveň. Detských divákov zaujali naozaj 
všetky témy a my blahoželáme všetkým po-
stupujúcim za úspešné zvládnutie školského 
kola Vedeckej konferencie. 

3. jún bol krásny slnečný deň a dva tímy 
detí z Life Academy ho strávili pozná-

vaním a súťažením. Nultý ročník prírodo-
vedných letných hier sa konal v Kvetnici  
na 12 rôznych stanovištiach, kde na deti ča-
kali odborníci z rôznych oblastí. Predviedli 
im názorné ukážky svojich činností, poroz-
právali o svojej práci, odhalili zákutia a malé 
tajomstvá jednotlivých profesií. Pre mno-
hých sa stala práca ich koníčkom, čo bolo 
cítiť na každom stanovišti.

Keď chceme podávať dobré výkony, mali 
by sme vedieť aj  oddychovať a relaxo-

vať. Picnik day Life Academy, ktorý sme pre 
Vás pripravili v Aquacity Poprad, bol tým 
pravým miestom na oddych, široké úsmevy, 
objatia i priateľské rozhovory, v ktorých sa 
slová ako škola, učenie, známky… niekde 

spontánne vytratili. Bryndzová nátierka  
s kváskovým chlebíkom, košíky plné dobrôt, 
stoly plné domácej limonády, ovocia a ze-
leniny, cukroviniek… a to všetko od našich 
šikovných žiačikov. Z Vašich spokojných 
tvári  sme vyčítali, že práve táto akcia patrila 
medzi top akcie v tomto roku.

Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonau-
ti a Prieskumníci sa spoločne vybrali  

za športom do Centra voľného času v Kež-
marku. Vôbec netušili, čo ich tam čaká, všet-
ky pani učiteľky držali tento deň v tajnosti. 
Prekvapenie prišlo po príchode do CVČ, 
kde ich privítala pani riaditeľka. Po občer-
stvení si žiaci zahrali spoločenskú hru na po-
ľovníka, pušku a leva. Potom ich uč čakalo 
dopravné ihrisko so všetkým ako v cestnej 
premávke – bicykle, kolobežky, chodci, 
semafory, no a, samozrejme, zahrali sa aj  
na policajtov. Horolezecká stena s úžasným 
inštruktorom si získala všetkých odvážliv-
cov, no najviac Prieskumníkov. Tí mali mož-
nosť liezť aj s lanom a po dôkladnej inštruk-
táži to zvládli na jednotku.

Prvý júnový pondelok patril rozlúčke s ab-
solventmi gymnázia. Je u nás tradíciou, 

že ich na cestu do života vyprevádzame všet-
ci - od tých najmenších až po učiteľov - po-
tleskom pri ich poslednej ceste, ktorá vedie 
po schodisku k bráne školy. 

Školské kolo ročníkových prác je možnos-
ťou pre všetkých študentov, ktorým zále-

ží na ich osobnom rozvoji. Tohtoročné po-
stupujúce práca mali naozaj vysokú úroveň  
a boli to hotové vedecké práce. Za osemroč-
né gymnázium sa víťazom stala Lucka Luxo-
vá z kvarty, druhé miesto obsadila Danielka 
Chocholová z prímy a na treťom mieste sa 
umiestnil Dušan Korytko z tercie. Na päť-
ročnom odbore vypálili rybník žiaci II.A. 
Na prvom mieste Shanya Kollárová, druhé 
miesto patrí Brunovi Schweitzerovi a tretie 
si vyslúžil Erik Kromka. Všetkým výhercom 
ešte raz blahoželáme.

Žiaci, ktorí sa zapojili do programu Me-
dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

(DofE) a počas celého roka čelili náročným 
výzvam vo svojom osobnom rozvoji, za-
vŕšili svoje úsilie expedíciou, počas ktorej 
mali ukázať, že ciele, ktoré si na začiatku 
roka stanovili, dotiahli do úspešného konca.  
sa v závere mesiaca znova vybrali s pánom 
učiteľom Tomášom Mackom na expedíciu. 
Veríme, že im tentokrát nepršalo a mohli si 
užiť spoločné chvíle, získať nové skúsenosti 
a posunúť sa vo svojich cieľoch.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, kto-
rí nám pomohli so zberom použitých 

zubných kefiek. Spoločne sme ich nazbie-
rali dostatočný počet na získanie prvých ko-
šov od spoločnosti Curaprox. Sú vyrobené  
zo zrecyklovaných zubných kefiek a od sep-
tembra nám pomôžu pri triedení plastového 
a papierového odpadu. So zberom kefiek ale 
nekončíme, pokračujeme aj naďalej.

Záver školského roku bol tentokrát iný, 
slávnostnejší, v priestoroch kongresovej 

sály Aqua City. Víťazkami v získavaní kre-
ditov na gymnáziu, ktoré pocestujú do New 
Yorku, sa zaslúžene stali Laura Kleinová  
z II. A a Stanka Dudaško z III. A.

V Life Academy máme veľa šikovných 
detí, žiakov a študentov. Chceme, aby 

o nich svet vedel, preto sme vyhlásili prvý 
ročník ocenenia LAMIS (Life Academy 
Most Inspiring Student), ktoré je určené pre 
excelentných študentov. V štyroch kategó-
riách boli nominovaní za každú triedu tí,  
o ktorých spolužiaci rozhodli, že sú v niečom 
výnimoční a inšpiratívni pre ostatných. Po-
rota zostavená z učiteľov a zástupcov žiac-
keho parlamentu vybrala z nominovaných 
tých najlepších. Historicky prvými ocenený-
mi sa stali: Katarína Novýsedláková, Vanda 
Vaščáková, Karina Kokoruďová a Stanislava 
Joanna Dudaško.

Na konci roka sa zvykne bilancovať, 
hodnotiť, obzrieť sa späť, a tak sa aj 

my na konci roka školského zamýšľame, aký 
bol. Určite úspešný, plný zaujímavých dní, 
udalostí, akcií, zážitkov, stretnutí. Vám, milí 
naši rodičia, ďakujeme za ďalší spoločný rok 
strávený spolu s nami. Všetkým nám praje-
me krásne leto plné oddychu, slnka, stretnutí 
s priateľmi i ciest do známa i do neznáma...

Dobré noviny
júnové

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

ťuknite na logo pre návrat do obsahu

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. 
Dajte nám vedieť, čo si o Dobrých novinách myslíte v tomto krátkom online formulári. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu.

2.A (gymnázium)

Na hodine biológie sme boli rozdelení 
do trojíc. Pani učiteľka zadala tri témy, 

ktoré roztriedila medzi žiakov. Skupiny 
spoločne pracovali na projektoch a po ich 

dokončení projekty prezentovali. Skupiny  
s rovnakou témou si projekty porovnávali 
pred triedou a dopĺňali informácie.
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Aj keď sa nám v septembri zdá, že  
pred sebou máme dlhú cestu a jún je 
ešte ďaleko, zrazu je tu. Niekomu sa zdal 
školský rok dlhý, niekomu ubehol akosi 
prirýchlo. Ponúkame Vám posledné z toh-
toročných Dobrých novín a veríme, že sa 
Vám budú dobre čítať.

Škôlkarov čakali v júni koncoročné výlety, 
zmrzlinky v meste, posledné súťaže, ale 

aj rozlúčka s predškolákmi a „vysvedčenia“.

Hneď na začiatku júna nás predškoláci 
úspešne reprezentovali na zdravotníc-

kej súťaži, kde si svoje vedomosti mohli po-
rovnať s predškolákmi z iných materských 
škôl, sily si zmerali nielen vo vedomostiach 
ale aj v pohybových zručnostiach.

O tom, že chlapci majú futbal radi, vieme 
všetci. Veľkú radosť preto predškolá-

kom urobilo pozvanie od FK Poprad, aby 
strávili športové doobedie na futbalovom 
štadióne s naozajstnými futbalistami. Určite 
sa od nich naučili aj zopár fígľov, ktoré si 
usilovne skúšali počas slnečného júna na na-
šom ihrisku. Ktovie, či medzi nimi nie je aj 
budúci Hamšík, Messi alebo Ronaldo.

Predškolákov v júni čakal aj jeden vý-
znamný deň. Rozlúčka so škôlkou,  

so svojimi mladšími kamarátmi aj s pani 
učiteľkami. Roky ubehli ako voda, aj keď 
nám sa zdá, že to bolo nedávno, čo k nám  

do škôlky prišli a silno sa držali maminej ruky. 
Dnes sú z nich šikovné, smelé deti a my sme  
na nich veľmi hrdí. Prajeme im veľa úspe-
chov a Vám, milí rodičia budúcich prvákov, 
veľa trpezlivosti.

Kým starší škôlkari zavŕšili školský rok 
poznávaním vesmíru a návštevou pla-

netária v Prešove, mladší kamaráti sa vybra-
li na biofarmu vo Východnej, kde si overili 
svoje vedomosti o zvieratách z predošlého 
mesiaca. 

Vedeli ste, že v júni sa aj v škôlke roz-
dávali vysvedčenia? Okrem tých 

„mokrých“, ktoré získali úspešní plavci  
od svojich trénerov na plaveckom výcviku, 
našim škôlkarom prišla odovzdať vysved-
čenia aj Mima, pani učiteľka angličtiny. 
Práve jej môžeme poďakovať za to, že sa 
škôlkari hravou formou už od najmenšej 
triedy zoznamujú s angličtinou a vytvárajú 
si k nej pozitívny vzťah. O tom, že sa na ňu 
vždy veľmi tešia, niet pochýb. A aby tých 
vysvedčení nebolo málo, jedno dostali aj  
od nás, pani učiteliek. Malé slovné povzbudenie  
do ďalšieho roka, pochvala, to poteší aj naj-
menšieho škôlkara.

Školáci sa posledný júnový piatok rozlú-
čili so školou a rozbehli sa na prázdniny. 

My, škôlkari, však máme pred sebou ešte  
6 letných týždňov, počas ktorých  bude-
me cestovať časom. Dinosaurie stopy, lov  
na mamutov, da Vinciho ateliér, lietajúce 
autá, to je len malá ochutnávka z našich let-
ných aktivít. Určite sledujte našu stránku, 

kde sa dozviete oveľa viac o našom FUN-
tastickom lete.

Najlepší z najlepších, od najmenších Bá-
dateľov až po veľkých Prieskumníkov, 

sa začiatkom júna stretli, aby ukázali svoj 
prezentačný talent a šikovnosť pred ostatný-
mi spolužiakmi školy. Prezentácia tých naj-
lepších ročníkových prác mala veľmi vyso-
kú úroveň. Detských divákov zaujali naozaj 
všetky témy a my blahoželáme všetkým po-
stupujúcim za úspešné zvládnutie školského 
kola Vedeckej konferencie. 

3. jún bol krásny slnečný deň a dva tímy 
detí z Life Academy ho strávili pozná-

vaním a súťažením. Nultý ročník prírodo-
vedných letných hier sa konal v Kvetnici  
na 12 rôznych stanovištiach, kde na deti ča-
kali odborníci z rôznych oblastí. Predviedli 
im názorné ukážky svojich činností, poroz-
právali o svojej práci, odhalili zákutia a malé 
tajomstvá jednotlivých profesií. Pre mno-
hých sa stala práca ich koníčkom, čo bolo 
cítiť na každom stanovišti.

Keď chceme podávať dobré výkony, mali 
by sme vedieť aj  oddychovať a relaxo-

vať. Picnik day Life Academy, ktorý sme pre 
Vás pripravili v Aquacity Poprad, bol tým 
pravým miestom na oddych, široké úsmevy, 
objatia i priateľské rozhovory, v ktorých sa 
slová ako škola, učenie, známky… niekde 

spontánne vytratili. Bryndzová nátierka  
s kváskovým chlebíkom, košíky plné dobrôt, 
stoly plné domácej limonády, ovocia a ze-
leniny, cukroviniek… a to všetko od našich 
šikovných žiačikov. Z Vašich spokojných 
tvári  sme vyčítali, že práve táto akcia patrila 
medzi top akcie v tomto roku.

Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonau-
ti a Prieskumníci sa spoločne vybrali  

za športom do Centra voľného času v Kež-
marku. Vôbec netušili, čo ich tam čaká, všet-
ky pani učiteľky držali tento deň v tajnosti. 
Prekvapenie prišlo po príchode do CVČ, 
kde ich privítala pani riaditeľka. Po občer-
stvení si žiaci zahrali spoločenskú hru na po-
ľovníka, pušku a leva. Potom ich uč čakalo 
dopravné ihrisko so všetkým ako v cestnej 
premávke – bicykle, kolobežky, chodci, 
semafory, no a, samozrejme, zahrali sa aj  
na policajtov. Horolezecká stena s úžasným 
inštruktorom si získala všetkých odvážliv-
cov, no najviac Prieskumníkov. Tí mali mož-
nosť liezť aj s lanom a po dôkladnej inštruk-
táži to zvládli na jednotku.

Prvý júnový pondelok patril rozlúčke s ab-
solventmi gymnázia. Je u nás tradíciou, 

že ich na cestu do života vyprevádzame všet-
ci - od tých najmenších až po učiteľov - po-
tleskom pri ich poslednej ceste, ktorá vedie 
po schodisku k bráne školy. 

Školské kolo ročníkových prác je možnos-
ťou pre všetkých študentov, ktorým zále-

ží na ich osobnom rozvoji. Tohtoročné po-
stupujúce práca mali naozaj vysokú úroveň  
a boli to hotové vedecké práce. Za osemroč-
né gymnázium sa víťazom stala Lucka Luxo-
vá z kvarty, druhé miesto obsadila Danielka 
Chocholová z prímy a na treťom mieste sa 
umiestnil Dušan Korytko z tercie. Na päť-
ročnom odbore vypálili rybník žiaci II.A. 
Na prvom mieste Shanya Kollárová, druhé 
miesto patrí Brunovi Schweitzerovi a tretie 
si vyslúžil Erik Kromka. Všetkým výhercom 
ešte raz blahoželáme.

Žiaci, ktorí sa zapojili do programu Me-
dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

(DofE) a počas celého roka čelili náročným 
výzvam vo svojom osobnom rozvoji, za-
vŕšili svoje úsilie expedíciou, počas ktorej 
mali ukázať, že ciele, ktoré si na začiatku 
roka stanovili, dotiahli do úspešného konca.  
sa v závere mesiaca znova vybrali s pánom 
učiteľom Tomášom Mackom na expedíciu. 
Veríme, že im tentokrát nepršalo a mohli si 
užiť spoločné chvíle, získať nové skúsenosti 
a posunúť sa vo svojich cieľoch.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, kto-
rí nám pomohli so zberom použitých 

zubných kefiek. Spoločne sme ich nazbie-
rali dostatočný počet na získanie prvých ko-
šov od spoločnosti Curaprox. Sú vyrobené  
zo zrecyklovaných zubných kefiek a od sep-
tembra nám pomôžu pri triedení plastového 
a papierového odpadu. So zberom kefiek ale 
nekončíme, pokračujeme aj naďalej.

Záver školského roku bol tentokrát iný, 
slávnostnejší, v priestoroch kongresovej 

sály Aqua City. Víťazkami v získavaní kre-
ditov na gymnáziu, ktoré pocestujú do New 
Yorku, sa zaslúžene stali Laura Kleinová  
z II. A a Stanka Dudaško z III. A.

V Life Academy máme veľa šikovných 
detí, žiakov a študentov. Chceme, aby 

o nich svet vedel, preto sme vyhlásili prvý 
ročník ocenenia LAMIS (Life Academy 
Most Inspiring Student), ktoré je určené pre 
excelentných študentov. V štyroch kategó-
riách boli nominovaní za každú triedu tí,  
o ktorých spolužiaci rozhodli, že sú v niečom 
výnimoční a inšpiratívni pre ostatných. Po-
rota zostavená z učiteľov a zástupcov žiac-
keho parlamentu vybrala z nominovaných 
tých najlepších. Historicky prvými ocenený-
mi sa stali: Katarína Novýsedláková, Vanda 
Vaščáková, Karina Kokoruďová a Stanislava 
Joanna Dudaško.

Na konci roka sa zvykne bilancovať, 
hodnotiť, obzrieť sa späť, a tak sa aj 

my na konci roka školského zamýšľame, aký 
bol. Určite úspešný, plný zaujímavých dní, 
udalostí, akcií, zážitkov, stretnutí. Vám, milí 
naši rodičia, ďakujeme za ďalší spoločný rok 
strávený spolu s nami. Všetkým nám praje-
me krásne leto plné oddychu, slnka, stretnutí 
s priateľmi i ciest do známa i do neznáma...

Dobré noviny
júnové
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ťuknite na logo pre návrat do obsahu

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. 
Dajte nám vedieť, čo si o Dobrých novinách myslíte v tomto krátkom online formulári. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu.

3.A (gymnázium)

Mesiac jún bol pre nás ako tradične me-
siacom intenzívneho štúdia. Tak ako 

sa vonku zvyšovala teplota vzduchu, tak sa 
zvyšovalo aj naše úsilie dosiahnuť výborné 
známky. Okrem štúdia sme prejavili aj svoju 
tvorivosť, a to pri tvorbe projektov z chémie. 
Zhotovili a odprezentovali sme 3D modely 

chemických zlúčenín, ako sú kyselina octo-
vá, kyselina mravčia, kyselina olejová a ky-
selina stearová. V úplnom závere roka sme 
našu pozornosť venovali príprave školského 
výletu do Tatranskej Lomnice, ktorý sme si 
všetci užili.
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Aj keď sa nám v septembri zdá, že  
pred sebou máme dlhú cestu a jún je 
ešte ďaleko, zrazu je tu. Niekomu sa zdal 
školský rok dlhý, niekomu ubehol akosi 
prirýchlo. Ponúkame Vám posledné z toh-
toročných Dobrých novín a veríme, že sa 
Vám budú dobre čítať.

Škôlkarov čakali v júni koncoročné výlety, 
zmrzlinky v meste, posledné súťaže, ale 

aj rozlúčka s predškolákmi a „vysvedčenia“.

Hneď na začiatku júna nás predškoláci 
úspešne reprezentovali na zdravotníc-

kej súťaži, kde si svoje vedomosti mohli po-
rovnať s predškolákmi z iných materských 
škôl, sily si zmerali nielen vo vedomostiach 
ale aj v pohybových zručnostiach.

O tom, že chlapci majú futbal radi, vieme 
všetci. Veľkú radosť preto predškolá-

kom urobilo pozvanie od FK Poprad, aby 
strávili športové doobedie na futbalovom 
štadióne s naozajstnými futbalistami. Určite 
sa od nich naučili aj zopár fígľov, ktoré si 
usilovne skúšali počas slnečného júna na na-
šom ihrisku. Ktovie, či medzi nimi nie je aj 
budúci Hamšík, Messi alebo Ronaldo.

Predškolákov v júni čakal aj jeden vý-
znamný deň. Rozlúčka so škôlkou,  

so svojimi mladšími kamarátmi aj s pani 
učiteľkami. Roky ubehli ako voda, aj keď 
nám sa zdá, že to bolo nedávno, čo k nám  

do škôlky prišli a silno sa držali maminej ruky. 
Dnes sú z nich šikovné, smelé deti a my sme  
na nich veľmi hrdí. Prajeme im veľa úspe-
chov a Vám, milí rodičia budúcich prvákov, 
veľa trpezlivosti.

Kým starší škôlkari zavŕšili školský rok 
poznávaním vesmíru a návštevou pla-

netária v Prešove, mladší kamaráti sa vybra-
li na biofarmu vo Východnej, kde si overili 
svoje vedomosti o zvieratách z predošlého 
mesiaca. 

Vedeli ste, že v júni sa aj v škôlke roz-
dávali vysvedčenia? Okrem tých 

„mokrých“, ktoré získali úspešní plavci  
od svojich trénerov na plaveckom výcviku, 
našim škôlkarom prišla odovzdať vysved-
čenia aj Mima, pani učiteľka angličtiny. 
Práve jej môžeme poďakovať za to, že sa 
škôlkari hravou formou už od najmenšej 
triedy zoznamujú s angličtinou a vytvárajú 
si k nej pozitívny vzťah. O tom, že sa na ňu 
vždy veľmi tešia, niet pochýb. A aby tých 
vysvedčení nebolo málo, jedno dostali aj  
od nás, pani učiteliek. Malé slovné povzbudenie  
do ďalšieho roka, pochvala, to poteší aj naj-
menšieho škôlkara.

Školáci sa posledný júnový piatok rozlú-
čili so školou a rozbehli sa na prázdniny. 

My, škôlkari, však máme pred sebou ešte  
6 letných týždňov, počas ktorých  bude-
me cestovať časom. Dinosaurie stopy, lov  
na mamutov, da Vinciho ateliér, lietajúce 
autá, to je len malá ochutnávka z našich let-
ných aktivít. Určite sledujte našu stránku, 

kde sa dozviete oveľa viac o našom FUN-
tastickom lete.

Najlepší z najlepších, od najmenších Bá-
dateľov až po veľkých Prieskumníkov, 

sa začiatkom júna stretli, aby ukázali svoj 
prezentačný talent a šikovnosť pred ostatný-
mi spolužiakmi školy. Prezentácia tých naj-
lepších ročníkových prác mala veľmi vyso-
kú úroveň. Detských divákov zaujali naozaj 
všetky témy a my blahoželáme všetkým po-
stupujúcim za úspešné zvládnutie školského 
kola Vedeckej konferencie. 

3. jún bol krásny slnečný deň a dva tímy 
detí z Life Academy ho strávili pozná-

vaním a súťažením. Nultý ročník prírodo-
vedných letných hier sa konal v Kvetnici  
na 12 rôznych stanovištiach, kde na deti ča-
kali odborníci z rôznych oblastí. Predviedli 
im názorné ukážky svojich činností, poroz-
právali o svojej práci, odhalili zákutia a malé 
tajomstvá jednotlivých profesií. Pre mno-
hých sa stala práca ich koníčkom, čo bolo 
cítiť na každom stanovišti.

Keď chceme podávať dobré výkony, mali 
by sme vedieť aj  oddychovať a relaxo-

vať. Picnik day Life Academy, ktorý sme pre 
Vás pripravili v Aquacity Poprad, bol tým 
pravým miestom na oddych, široké úsmevy, 
objatia i priateľské rozhovory, v ktorých sa 
slová ako škola, učenie, známky… niekde 

spontánne vytratili. Bryndzová nátierka  
s kváskovým chlebíkom, košíky plné dobrôt, 
stoly plné domácej limonády, ovocia a ze-
leniny, cukroviniek… a to všetko od našich 
šikovných žiačikov. Z Vašich spokojných 
tvári  sme vyčítali, že práve táto akcia patrila 
medzi top akcie v tomto roku.

Dobrodruhovia, Objavitelia, Kozmonau-
ti a Prieskumníci sa spoločne vybrali  

za športom do Centra voľného času v Kež-
marku. Vôbec netušili, čo ich tam čaká, všet-
ky pani učiteľky držali tento deň v tajnosti. 
Prekvapenie prišlo po príchode do CVČ, 
kde ich privítala pani riaditeľka. Po občer-
stvení si žiaci zahrali spoločenskú hru na po-
ľovníka, pušku a leva. Potom ich uč čakalo 
dopravné ihrisko so všetkým ako v cestnej 
premávke – bicykle, kolobežky, chodci, 
semafory, no a, samozrejme, zahrali sa aj  
na policajtov. Horolezecká stena s úžasným 
inštruktorom si získala všetkých odvážliv-
cov, no najviac Prieskumníkov. Tí mali mož-
nosť liezť aj s lanom a po dôkladnej inštruk-
táži to zvládli na jednotku.

Prvý júnový pondelok patril rozlúčke s ab-
solventmi gymnázia. Je u nás tradíciou, 

že ich na cestu do života vyprevádzame všet-
ci - od tých najmenších až po učiteľov - po-
tleskom pri ich poslednej ceste, ktorá vedie 
po schodisku k bráne školy. 

Školské kolo ročníkových prác je možnos-
ťou pre všetkých študentov, ktorým zále-

ží na ich osobnom rozvoji. Tohtoročné po-
stupujúce práca mali naozaj vysokú úroveň  
a boli to hotové vedecké práce. Za osemroč-
né gymnázium sa víťazom stala Lucka Luxo-
vá z kvarty, druhé miesto obsadila Danielka 
Chocholová z prímy a na treťom mieste sa 
umiestnil Dušan Korytko z tercie. Na päť-
ročnom odbore vypálili rybník žiaci II.A. 
Na prvom mieste Shanya Kollárová, druhé 
miesto patrí Brunovi Schweitzerovi a tretie 
si vyslúžil Erik Kromka. Všetkým výhercom 
ešte raz blahoželáme.

Žiaci, ktorí sa zapojili do programu Me-
dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

(DofE) a počas celého roka čelili náročným 
výzvam vo svojom osobnom rozvoji, za-
vŕšili svoje úsilie expedíciou, počas ktorej 
mali ukázať, že ciele, ktoré si na začiatku 
roka stanovili, dotiahli do úspešného konca.  
sa v závere mesiaca znova vybrali s pánom 
učiteľom Tomášom Mackom na expedíciu. 
Veríme, že im tentokrát nepršalo a mohli si 
užiť spoločné chvíle, získať nové skúsenosti 
a posunúť sa vo svojich cieľoch.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, kto-
rí nám pomohli so zberom použitých 

zubných kefiek. Spoločne sme ich nazbie-
rali dostatočný počet na získanie prvých ko-
šov od spoločnosti Curaprox. Sú vyrobené  
zo zrecyklovaných zubných kefiek a od sep-
tembra nám pomôžu pri triedení plastového 
a papierového odpadu. So zberom kefiek ale 
nekončíme, pokračujeme aj naďalej.

Záver školského roku bol tentokrát iný, 
slávnostnejší, v priestoroch kongresovej 

sály Aqua City. Víťazkami v získavaní kre-
ditov na gymnáziu, ktoré pocestujú do New 
Yorku, sa zaslúžene stali Laura Kleinová  
z II. A a Stanka Dudaško z III. A.

V Life Academy máme veľa šikovných 
detí, žiakov a študentov. Chceme, aby 

o nich svet vedel, preto sme vyhlásili prvý 
ročník ocenenia LAMIS (Life Academy 
Most Inspiring Student), ktoré je určené pre 
excelentných študentov. V štyroch kategó-
riách boli nominovaní za každú triedu tí,  
o ktorých spolužiaci rozhodli, že sú v niečom 
výnimoční a inšpiratívni pre ostatných. Po-
rota zostavená z učiteľov a zástupcov žiac-
keho parlamentu vybrala z nominovaných 
tých najlepších. Historicky prvými ocenený-
mi sa stali: Katarína Novýsedláková, Vanda 
Vaščáková, Karina Kokoruďová a Stanislava 
Joanna Dudaško.

Na konci roka sa zvykne bilancovať, 
hodnotiť, obzrieť sa späť, a tak sa aj 

my na konci roka školského zamýšľame, aký 
bol. Určite úspešný, plný zaujímavých dní, 
udalostí, akcií, zážitkov, stretnutí. Vám, milí 
naši rodičia, ďakujeme za ďalší spoločný rok 
strávený spolu s nami. Všetkým nám praje-
me krásne leto plné oddychu, slnka, stretnutí 
s priateľmi i ciest do známa i do neznáma...

Dobré noviny
júnové
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ťuknite na logo pre návrat do obsahu

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. 
Dajte nám vedieť, čo si o Dobrých novinách myslíte v tomto krátkom online formulári. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu.

4.A (gymnázium)

Mesiac jún 2019 bol pre 4.A veľmi pro-
duktívny. Prezlečení v kostýmoch, plní 

entuziazmu, letného ducha sme pomáhali  
na školskej akcii Piknik Day. Predávali sme 
lístky, pomáhali s organizáciou, venovali sa 
deťom. Okrem toho naša nadaná spolužiačka 

Viky má za sebou veľký úspech. Dostala sa 
do školského kola ročníkových prác a od-
prezentovala svoju prácu pred celou školou. 
Týmto jej blahoželáme a držíme jej palce pri 
finálnom vyhodnotení prác.

http://lifeacademy.sk
http://lifeacademy.sk
https://www.facebook.com/mslifeacademy/
https://www.facebook.com/lifeacademyszs/
https://www.facebook.com/lifeacademygym/
https://www.instagram.com/my_life_academy/
https://twitter.com/YourLifeAcademy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6IeSgd3Uf6lAlY83aODrrxm-L5blYLP9vT6FRZMDpNeMPhw/viewform
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