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News

MESAČNÍK TOHO
NAJLEPŠIEHO,
ČO SA U NÁS
UDIALO

Good
News
Milí priaznivci dobrých novín v Life Academy,
aj v tomto školskom roku sme sa rozhodli posielať
Vám jedenkrát za mesiac naše Dobré noviny. Tentokrát ale pod novým názvom GoodNews. Urobili sme
tak preto, lebo názov „Dobré noviny“ má ochrannú
známku a boli sme na to vlastníkmi tejto známky
upozornení. Za seba ale poviem, že dobrých novín a
pozitívnych správ nie je nikdy dosť, a preto budeme
s rešpektovaním vlastníctva Dobrých novín niekým
iným dobré správy a novinky z našej školy posúvať
smerom k Vám aj naďalej.
Chceme sa Vám poďakovať za spätnú väzbu na Dobré noviny, o ktorú sme Vás požiadali v júni. Boli sme
milo prekvapení, koľkí z Vás fandia informáciám o
dobrých veciach, ktoré sa dejú v našej škole. Ďakujeme Vám za priazeň, motivuje nás to aj naďalej byť
viac ako iba školou. A úspechmi našich detí a študentov sa budeme aj naďalej chváliť. Nezabudnite,
prosím, naše Good News čítať a spríjemňovať si dni
pozitívnymi správami.
Good luck to you and our Good News.
Gabriela Česlová & tím GN

Good
News
Prečítajte si náš septembrový výber:

(kliknite na text; ťuknutím na logo prejdete do obsahu)
• Stanka a Laura navštívili New
York. Zažite atmosféru veľkomesta spolu s nimi >
• Za jeden deň sme cez švihadlo preskočili viac ako 21–
tisíc krát – zistite viac info o
tom, ako nám dopadol Rope
skipping marathon >
• Budete sa čudovať, čo všetko sa dá zvládnuť na Kozích
chrbtoch >
• Polovica škôlkarov chce byť
hasičmi. Prečo sa tak rozhodli? >

• Beh Svitom sa nemohol skončiť inak ako úspechom >
• O nezištnej pomoci štvornohým miláčik by naše Šidielka
a Sovičky vedeli veľa rozprávať >
• Učte sa s nami v krátkych
kvízoch na Instagrame >
• Užitočné informácie o škole
alebo o novinkách na našej
webovej stránke nájdete na
našom Twitteri >
• Ešte viac aktualít z 9/2019 >

Good
News
Zvoľte si školu alebo triedu a klikni na ňu

Súkromné gymnázium

Príma | Sekunda | Tercia | Kvarta
1.A | 2.A | 3.A | 4.A

Súkromná základná škola

1.C | 2.B | 3.P | 4.P | 4.V | 5.N
1.D – 4.D | 5.O a 6.O | 7.P | 8.K a 9.K

Súkromná materská škola
Šmolkovia | Šidielka
Sovičky | Vševedkovia

Súkromná
materská škola

Good
News
Šmolkovia (materská škola)
September je v triede najmenších tradične mesiac
plný očakávaní. Na strane rodičov, detí i na strane
pani učiteliek. Inak to nebolo ani tento rok. Medzi škôlkarov pribudlo 10 malých Šmolkov. Krok
po kroku sa zoznamovali s prostredím škôlky, triedy, s novými kamarátmi, návykmi… A hoci si párkrát volali na pomoc slzičky, s radosťou a hrdosťou môžeme konštatovať, že naši Šmolkovia sa
za 4 týždne stali plnohodnotným členmi nášho
škôlkarskeho tímu.
Pozrieť články materskej školy >

Good
News
Šidielka (materská škola)
Ani sme sa nenazdali, leto skončilo a brány školy
sa znova otvorili. Netrpezlivo sme čakali na naše
malé Žabky a v hlavách nám vŕtalo, či sa po prázdninách budú deti do škôlky tešiť, alebo prvé septembrové dni preplačeme. Naše malé Žabky však
vyrástli a stali sa z nich Šidielka – šikovní škôlkari. Hneď prvé dni nám ukázali, že sú zvedaví,
radi spoznávajú nové veci a v triede majú svojich
kamarátov, s ktorými sa radi hrajú. Verili by ste,
že príde deň, kedy sa im nebude chcieť odchádzať
zo škôlky domov?
Pozrieť články materskej školy >

Good
News
Sovičky (materská škola)
Trička, klobúčiky aj sandálky sme už vymenili
za pršiplášte a gumáky, a veru sa nám to páči. Veď
aj jeseň je nádherná. Hľadanie gaštanov v tráve či
naháňanie sa s vetrom nám spríjemnili celý september. Dúfame, že aj október nám dopraje prežiť
vonku ešte veľa skvelej zábavy.
Pozrieť články materskej školy >

Good
News
Vševedkovia (materská škola)
Prvý mesiac školského roka ubehol rýchlo a v triede Vševedkov už je rušno. Pribudli nám noví kamaráti, máme peknú triedu a už nemusíme popoludní
spať v pyžamkách. Sme ozajstní predškoláci. Novinkou je výtvarný krúžok a rozbehli sme aj krúžok korčuľovania na zimnom štadióne. Aktuálne
sa hráme na rôzne povolania a profesie. Objavujeme ich v našom okolí a podnikáme rôzne exkurzie.
Sme takí zvedaví Vševedkovia.
Pozrieť články materskej školy >

Súkromná
základná škola

Good
News
1.C – Cestovatelia
(základná škola)
Cestovatelia sa v tomto mesiaci vybrali na svoju
prvú dobrodružnú cestu. Objavovali zákutia svojej
novej triedy, ale spoznali aj celú našu školu. Prváci
sa začali oboznamovať s prvými postupmi a pravidlami. A tak už vedia, ako postupovať ráno pri
príchode do triedy, ako sa správať cez prestávku,
poznajú už aj rôzne dĺžky svojich hláskov. Obrovskú pochvalu si všetci zaslúžia za svoje prvé čiary,
za prvé spoznané tlačené písmenká či za vynikajúce zvládnutie prvých číslic.
Pozrieť články základnej školy >

Good
News
2.B – Bádatelia
(základná škola)
Začiatok nového školského roka bol pre nás, Bádateľov, skúškou jednej veľmi dôležitej životnej
zručnosti – AKCEPTÁCIE. Samozrejme, môžeme sa popýšiť, pretože prijatie odlišností a zmien
v našej triede sme s novou pani učiteľkou zvládli
na výbornú. Dôkazom toho je náš spoločne vypracovaný projekt „Cudzokrajné rastliny“, počas tvorby ktorého sme dokonca komunikovali v dvoch
jazykoch – v rodnej slovenčine a cudzokrajnej angličtine. Všetky nové informácie získané v skupinách sme si navzájom vymenili, aby sme sa posúvali vpred aj v prezentačných zručnostiach.
Pozrieť články základnej školy >

Good
News
3.P – Pátrači
(základná škola)
Tretiacky školský rok sme my, Pátrači, otvorili
v novej triede. “Prileteli” sme na vlastne vytvorených balónoch, v ktorých sme si priniesli prázdninové zážitky v podobe fotiek a suvenírov. Táto aktivita nám ukázala, že sme nezabudli tvoriť vety,
že sa dokážeme navzájom počúvať a že vieme byť
kreatívni. Oslávili sme prvé tohtoročné narodeniny Simiho, Miškove, Kubkove a Vikiho. Keďže
nám pribudol nový vyučovací predmet vlastiveda,
pustili sme sa do prvého projektu. Pátrači si zo škatuliek, kartónov a fotiek vyrobili makety miesta,
teda krajiny, kde žijú. Opäť sa kreatívne prejavili
a pekne o svojom projekte porozozprávali. Keďže
jeseň patrí k pestrofarebnému ročnému obdobiu,
verím, že aj naše ďalšie vyučovanie bude rovnako
pestré.
Pozrieť články základnej školy >

Good
News
4.P – Pozorovatelia
(základná škola)
September so sebou priniesol všetkých Pozorovateľov späť do školských lavíc a veruže to bolo radosti a zvítaní v našej novej slnkom zaliatej triede, keď sa stretli kamaráti po prázdninovom lete.
Krásny pohľad a naozaj by som ho dopriala všetkým rodičom. Niektorých ste asi ťahali za ušká,
pretože sa medzi nimi začínam strácať. Chutí nám
byť štvrtákmi a baví nás byť spolu. Aj v tomto
roku budeme pracovať v kmeňoch a veľmi ma teší,
že celý september sa deti pýtali, kedy už konečne
tie kmene vyskladám. Nuž, podarilo sa a my v nich
začíname pracovať. Držte nám palce.
Pozrieť články základnej školy >

Good
News
4.V – Výskumníci
(základná škola)
Výskumníci prišli po prázdninách do školy oddýchnutí, krásne opálení, usmiati a veselí.
No a keď uvideli svoju prekrásnu triedu, tak ich
očká žiarili šťastím. S nadšením privítali medzi
sebou aj nového spolužiaka Martinka, ktorému sa
v našej triede páči a cíti sa príjemne. A keďže sme
Ekotím, tak sme sa v jeden školský deň rozbehli
po škole medzi spolužiakov, aby sme ich informovali, ako je to so separovaním v našej škole. Fotky
z tejto krásnej akcie si môžete pozrieť na stránke
našej školy.
Pozrieť články základnej školy >

Good
News
5.N – Námorníci
(základná škola)
Ani sme sa nenazdali a nový školský rok opäť zaklopal na naše dvere. Prvé úvodné dni boli pre nás
trochu náročnejšie, lebo nás čakalo veľa zmien,
ako napr. nová triedna učiteľka, nová trieda. Zistili
sme, že každý vyučovací deň sa stretávame s viacerými učiteľmi. Ale všetko už hravo zvládame.
V priebehu mesiaca september k nám prišla aj nová
spolužiačka Katka. Do nášho zabehnutého kolektívu sa začlenila bez akýchkoľvek problémov a sme
veľmi šťastní, že my, dievčatá, máme o jednu posilu viac. V rámci akcie Rope skipping marathon
sme preskakovali cez švihadlá. Triedna učiteľka
bola na nás veľmi hrdá. Najlepší z chlapcov bol
Timur, ale žiak, ktorý v tejto disciplíne prekonal
samého seba, bol Stanko. Z dievčat najlepší výkon
podala Viki.
Pozrieť články základnej školy >

Good
News
1.D až 4.D – Dobrodruhovia
(špeciálne triedy)
September je za nami. Bol to mesiac plný nových
zážitkov a spomienok na prázdniny. Privítali sme
medzi nami nových spolužiakov – prvákov Jakubka, Timka, Huga a Zarku. K štvrtákom pribudla
Zuzka, ktorej sa veľmi potešil Adamko. Spoločne
sme si napísali dohodu Dobrodruhov, ktorú sme
spečatili rukami, oboznámili sa s pravidlami triedy
a pustili sa do učenia. Prváci zvládli úspešne prvé
čiary, ktoré boli miestami náročné a dopracovali sa
k prvému písmenu. Spoločne sme zopakovali, čo
sme sa naučili minulý školský rok a už napredujeme ďalej. V triede je nám vďaka našim nováčikom
občas veselšie ako zvyčajne, hlavne pri balení vecí
do školskej tašky. ,,Skúsení Dobrodruhovia” – také
pomenovanie dostali už starší Dobrodruhovia – sú
ochotní stále pomôcť tým mladším, za čo im patrí
veľké poďakovanie.
Pozrieť články základnej školy >

Good
News
5.O a 6.O – Objavitelia
(špeciálne triedy)
Ani sme sa nenazdali a september zbehol ako
voda. Niet sa čo čudovať, veď Objavitelia sa ani
na chvíľku nezastavili. Zabývali sme sa v novej
triede na konci chodby, spísali sme naše predsavzatia do tohto školského roka a spoznali sme nových spolužiakov Kamila a Viktóriu. Dokonca už
na nástenke visí aj prvý nádherný projekt o vesmíre a planétach. Verím, že takých úspešných mesiacov, ako bol september, bude ešte veľa.
Pozrieť články základnej školy >

Good
News
7.P – Prieskumníci
(špeciálne triedy)
Začiatok školského roka bol pre Prieskumníkov
záhadou. Prekvapila ich nová triedna pani učiteľka, samostatný kolektív či noví spolužiaci. Spolu
s Paľkom, Mirkom, Kikom, Nikolasom a Adamom
sme privítali dvoch nových spolužiakov Romana
a Sáru. Úvod septembra sa niesol v znamení poznávania samých seba v novom kolektíve. Po spísaní spoločnej dohody nám už ostáva iba venovať
sa poznávaniu nepoznaného v novom školskom
roku. Prieskumníci, do toho!
Pozrieť články základnej školy >

Good
News
8.K a 9.K – Kozmonauti
(špeciálne triedy)
Prvý mesiac nového školského roka úspešne
zvládla aj trieda Kozmonautov. Bolo to síce náročné, ale spojili sme svoje sily a zvládli to. Po prázdninách sa už všetci rozbehli a na hodinách pracujú
usilovne ako včeličky. Prvý týždeň v mesiaci sme
sa na hodinách komunikačnej výchovy rozprávali
o prázdninových zážitkoch, ktorých bolo neúrekom. Spoznali a zoznámili sme sa aj s novými asistentkami či novými žiakmi z iných tried. Vytvorili sme si triedne pravidlá, rozdelili úlohy a práce
v triede. Verím, že aj ďalšie mesiace budú bohaté
na zážitky a že sa nám bude rovnako dobre dariť.
Pozrieť články základnej školy >

Súkromné
gymnázium

Good
News
Príma (gymnázium)
Ani sme sa nenazdali a prázdniny plné pekných
zážitkov sa nám skončili. Druhého septembra sme
plní nových očakávaní opäť prekročili brány našej
školy. S úsmevom nás privítala naša nová triedna učiteľka Mgr. Monika Krajňáková, ktorá nás
zaviedla do našej novej triedy. Všimli sme si, že
medzi nami sú aj dve nové tváre – dvaja noví spolužiaci – Radko Žoldák a Paľko Leško. Samozrejme, že sme ich okamžite prijali medzi nás. Na prvých komunitách v septembri sme sa dohodli na
spoločných pravidlách, ktorými sa budeme riadiť
v tomto školskom roku. Naša spolužiačka Katka
Novýsedláková ich veľmi vkusne spísala do „Našej dohody“, ktorú sme následne všetci podpísali.
A v akom duchu sa budú niesť ďalšie naše spoločné mesiace, tak to už prezrádza naša celoročná
téma: „Čítanie Ti dáva krídla“. Ale o tom už viac
nabudúce.
Pozrieť články gymnázia >

Good
News
Sekunda (gymnázium)
Náš september sa niesol v duchu vzájomného spoznávania. Prvým skutočne pekným spoločným
zážitkom bol deň v Tatrách.Tí, ktorí sa zúčastnili
výstupu na Ostrvu, si okamžite získali moje srdce. Najprv bol totiž problém vôbec kráčať a potom
otázka, ktorá rezonovala v ušiach (takmer) všetkých: “Prečo nejdeme až na vrchol?”
Počas spoločne strávených chvíľ v škole sme cez
motivačné príbehy a citáty známych osobností nachádzali odpovede na otázky, s ktorými sa skôr či
neskôr budeme musieť popasovať.
V rámci triedy sme si napísali a vymenili súkromné listy, prostredníctvom ktorých sme sa dozvedeli
o sebe čosi viac. Mesiac ubehol veľmi rýchlo a my
všetci sme plní očakávania, čo nám prinesú jesenné dni.
Pozrieť články gymnázia >

Good
News
Tercia (gymnázium)
V mesiaci september sa žiaci tercie venovali opakovaniu životných zručností a tiež novej téme – životnej zručnosti zvedavosť. Z ich práce vyplynulo,
že sú všetci (zdravo) zvedaví a téma ich zaujala.
Veľmi netradične a vtipne poňali Deň jazykov,
keď sa vo svojich šotoch prihovorili po španielsky
(Lea a Ema); po anglicky (Tomáš), po ukrajinsky
(Sophia) a po česky (Dušan). Dôležitú prácu mali
aj technici – Paťo a Hugo.
Na dejepise sa naučili komplikovanú Veľkú francúzsku revolúciu, ktorú však hravo zvládli aj vďaka aplikačným úlohám a videu.
Pozrieť články gymnázia >

Good
News
Kvarta (gymnázium)
Nový školský rok je už v plnom prúde a my sme
toho stihli zažiť veľa zaujímavého. Hneď prvý
školský týždeň sme zakončili túrou na Ostrvu.
I keď sa nám ju nepodarilo úplne zdolať a vyliezť
až na vrch, napriek tomu to bol výnimočný zážitok.
Viete, že každoročne už od roku 2001 sa 26. september oslavuje ako Európsky deň jazykov? My
sme si ho spoločne pripomenuli tvorbou krátkych
súťažných videí technikou green screen na tému
My (naša trieda) a viacjazyčnosť. Sme veľmi zvedaví, či naše video osloví porotu a podarí sa nám v
konkurencii ostatných tried gymnázia získať cenu.
Pri jeho tvorbe sme využili aj novú životnú zručnosť, ktorú zavádzame na komunitách. Je ňou vytrvalosť, ktorú sme si vyskúšali aj počas skladania
virtuálnych puzzle.
Pozrieť články gymnázia >

Good
News
1.A (gymnázium)
September ubehol ako voda. Trieda 1.A sa veľmi rýchlo adaptovala na nové prostredie, na novú
školu, triedu. V triede nás spolu funguje 28 žiakov.
Na začiatku mesiaca sme stihli Účelové cvičenie
na ochranu života a zdravia, kde sa kolektív spoznal aj mimo školských lavíc. Vyriešili sme kopu
administratívnych záležitostí, prebehlo aj rodičovské združenie, kde som mala možnosť vidieť rodičov, komunikovať s nimi, bolo to fajn. Na hodinách
KNV sme si prešli školský poriadok a nastavili sme
si pravidlá a dohody v triede, čo sa týka správania, prístupu k štúdiu. Študentov musím pochváliť
za trefné, veľmi vyzreté nápady, ktoré sme zakomponovali do triednej dohody. Trieda nabrala správny smer, prajem veľa síl do budúcnosti.
Pozrieť články gymnázia >

Good
News
2.A (gymnázium)
Tento rok sa naši gymnaziálni druháci popasovali
s pravidlami prvej pomoci a orientácie v lese pomocou buzoly, čo si veľmi pochvaľovali. Počas
Kurzu na ochranu života a zdravia si ešte viac utužili svoj kolektív a dobre sa zabavili.
Pozrieť články gymnázia >

Good
News

3.A (gymnázium)
Na prelome mesiacov september a október sme sa spolu s 2.A zúčastnili na Kurze ochrany života a zdravia (KOŽAZ) v Telgárte.
Viacerí z nás k tomuto kurzu na začiatku pristupovali skepticky,
tešili sme sa akurát na dve noci na izbách so spolužiakmi–kamarátmi. Hneď prvý deň nás milo prekvapila návšteva popradskej hasičskej stanice, kde sme sa dozvedeli fakty a zaujímavosti
o bežnom chode stanice. Ukázali nám aj čo všetko skrýva také
hasičské auto, a koľko váži. Členovia záchranného tímu nás oboznámili so skafandrami, ktoré si niektorí z nás aj navliekli. Cvične sme jedného spolužiaka pripevňovali na dosku, a s použitím
takzvaného ‘pavúka’ (popruhov) sme ho zaistili proti vyšmyknutiu a zabezpečili tak ďalšiu (cvičnu) manipuláciu so zraneným
v teréne. Potom sme sa pešo vybrali na autobusovú stanicu, odkiaľ sme sa autobusom prepravili do Telgártu. Po večeri sa k nám
pridal pán doktor Kušnirák, člen záchrannej horskej služby. Štyri
hodiny prešli ako nič. Bol to pre viacerých prítomných najzaujímavejší kurz prvej pomoci, aký kedy absolvovali. Na druhý deň
nás čakala túra na Kráľovú hoľu. Aj k tomuto bodu programu sme
spočiatku pristupovali nenadšene, avšak ako sa nadmorská výška
stupňovala, a výhľady otvárali, náš postoj sa rapídne menil. Až
úplne hore sme sa napokon nedostali, keďže nie všetci už až tak
vládali, ale zdolať prevýšenie 855 metrov v strmom a náročnom
teréne bol aj tak krásny úspech. Po takmer 6 hodinách a 11 kilometroch sme dorazili do apartmánov a tešili sme sa na neskorý
teplý obed a čaj. Posledný deň KOŽAZ–u sme mali na programe
topografiu, orientovanie sa v prírode s pomocou buzoly. V lese pri
Chmarošskom viadukte sa nám darilo hľadať skryté farebné papiere aj huby. Boli to veľmi vydarené tri dni, počas ktorých sme si
čo–to zopakovali, čo–to sa naučili, a hlavne sa nám potvrdilo, že
sme super tím aj mimo lavíc.

Pozrieť články gymnázia >

Good
News
4.A (gymnázium)
Prázdniny ubehli ako voda a my si opäť vychutnávame spoločnosť jeden druhého v našom predposlednom spoločnom roku na Life Academy. Nový
školský rok sme začali zberaním úrody za naše
úsilie v minulom školskom roku. Stanka si užila
nádherný a zážitkami nabitý takmer týždenný pobyt v New Yorku a Miška so Stelou zase slávnosť
odovzdávanie cien Vojvodu z Edinburgu – DofE.
No nezabúdali sme ani na učenie sa. Asi najviac
nám utkveli v pamäti hodiny slovenského jazyka,
na ktorých sme sa venovali literárnej avantgarde,
kde vznikali kaligramy – grafické básne. Aj nám
sa podarilo vytvoriť zaujímavé básne v tvare listu,
domu, stromu a slnka. Zaoberali sme sa aj dadaistickými básnikmi a tvorili sme náhodné básne koláže.
Pozrieť články gymnázia >
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