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MESAČNÍK TOHO
NAJLEPŠIEHO,
ČO SA U NÁS
UDIALO

Good
News
Máte šikovné deti
Imatrikulácia na gymnáziu prináša mnoho zážitkov, napríklad našim tretiakom, ktorí ju pripravujú
a očividne si ju naplno vychutnávajú a aj prvákom, ktorí si ju tiež „vychutnávajú“, no celkom
odlišným spôsobom. Nečakal by som však, že sa
do skupiny ľudí, ktorým z tejto udalosti pribudne
mnoho skvelých dojmov zaradím aj ja.
Ako fotograf som dostal možnosť pohybovať sa
uprostred diania a vnímať priebeh celej akcie všetkými zmyslami – a to doslova: hudba, balóny, závan kečupu na pódiu, octu v pohároch a neustále
čosi mäkké pod nohami – študenti by o tom vedeli
veľa hovoriť. Ja by som zase vedel porozprávať
o ich šikovnosti, keď dokázali predviesť 90–minútový program bez jediného prerušenia (a pri všetkej slušnosti); o ich nápaditosti pri jeho organizácii
(moderovanie, uvítanie, súťaže, tance, jednohubky, odmeny, hélium, pinata, atď. atď.) a tiež o ich
tímovom duchu – skoro ma dojali, keď som ich
videl vzájomne sa povzbudzovať v kruhu, krátko
pred samotným začiatkom. Mohol by som dlho
pokračovať…
Stretávam mladých ľudí každý deň a verte mi, nie
je samozrejmé vidieť ich plne pripravených, angažovaných, zohratých a zapálených pre prácu.
Chválim ich za to, čo dokázali a želám im, aby ich
stužková o pár rokov vyzerala rovnako podarene.
Máte sa na čo tešiť.
Maroš Akuratný
Pozrite si video z imatrikulácie a celú fotogalériu >
Imatrikuláciu vo svojich textoch spomínajú aj Janka
Vernarčík a Veronika Chmurová. Určite si ich prečítajte.
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News
Prečítajte si náš novembrový výber:
(kliknite na text; ťuknutím na logo prejdete do obsahu)

• SMŠ: Sovičky zapojené do celosvetového projektu Take me out >
• SZŠ: Legenda o bratoch a krásne fotografie z planetária: Dvojičky na oblohe >
• SG: Dôležité pripomenutie: Výročie
Nežnej revolúcie v LA >
• prečítajte si všetky články, ktoré nám
na stránke pribudli v novembri >
• spomeňte si, čo dobré sa u nás
odohralo v predošlých mesiacoch >
• nezabudnite sledovať krátke, ale zato
užitočné tvíty na našom Twitteri
alebo internetovej stránke >
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News
Zvoľte si školu alebo triedu a kliknite na ňu

Súkromné gymnázium

Príma | Sekunda | Tercia | Kvarta
1.A | 2.A | 3.A | 4.A | 5.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)
V treťom mesiaci škôlkarskej dochádzky prišlo
v triede Šmolkov k dôležitej zmene. Prišla k nám
nová pani učiteľka Lucka. Hneď si s deťmi padli
do oka a nik by nepovedal, že je členkou nášho
Šmolkotímu iba pár týždňov. Tiež sme nesmierne hrdí, že naši najmenší trpezlivo a za krátky čas
zvládli nácvik programu na svoje prvé veľké vystúpenie. Len tak ďalej, Šmolkovia!
Pozrieť články materskej školy >

Good
News
Šidielka (materská škola)
„Hurá, sme šťastne v cieli!“ Takto sme si s radosťou zakričali na konci novembra. Podarilo sa nám
ukončiť jeden veľký tematický celok. V ňom sme
objavili záhady ľudského tela, vyskúšali aké dôležité sú naše zmysly a čo všetko vďaka ním môžeme spoznávať. Na vlastnej koži sme zistili, že
pohyb nás nielen baví, ale je pre naše telo aj veľmi
dôležitý. Teší nás ale hlavne to, že sa Šidielka počas prvých troch mesiacov nielen veľa naučili, ale
svojim správaním prispeli k tomu, že v našej triede vládne pohodová atmosféra. Aj preto môžeme
teraz smelo vyštartovať za ďalšími poznávaním.
Pozrieť články materskej školy >

Good
News
Sovičky (materská škola)
V mesiaci November sme sa okrem spoznávania
našej planéty rozhodli, že si v triede urobíme SOVIČKOVÚ TRIEDNU DOHODU, aby sme si tie
naše pravidlá zapamätali o trošku lepšie. Opätovne sa k nim vraciame a malinkými krôčikmi sa
približujeme k tomu, aby v našej triede vládla pohodová a priateľská atmosféra. Úspechy všetkých
Sovičiek máme zapísané na našom STROME ŽIVOTNÝCH ZRUČNOSTÍ, do ktorého môžete kedykoľvek nahliadnuť.
Pozrieť články materskej školy >

Good
News
Vševedkovia (materská škola)
November bol zaujímavý pre Vševedkov hlavne
tým, že ukončili kurz korčuľovania na zimnom štadióne. Dali si tak predvianočný darček a sú na seba
hrdí, ako výborne to zvládli. Popritom sa venovali poznávaniu časových vzťahov, zvládli jazykový
týždeň, pripravovali sa na advent.
Pozrieť články materskej školy >

Súkromná
základná škola

Good
News
1.C – Cestovatelia
(základná škola)
Hurá, my už píšeme prvé slová. Ovládame už písanie a čítanie šiestich písmen a ide nám to naozaj vynikajúco. Písmenká v našich zošitoch majú
správny tvar a čítanie zo Šlabikára nám ide „ako
po masle“. Dokazuje to aj prvý diktátik, ktorý sme
v tomto mesiaci napísali všetci na jednotku. Jednoducho, Cestovatelia sú veľkí šikuľkovia.
V novemberi sme pracovali na sociálnej zručnosti
aktívne počúvanie. Dokážeme počúvať nielen očami, ale aj ušami a srdiečkom. A ovládame veľmi
dobre aj neverbálnu komunikáciu. Vyskúšali sme
si to na aktivite Dvaja jednou ceruzou, kde sme
bez slov kreslili spoločný obrázok.
Na prvouke sme sa tento mesiac venovali piatim
zmyslom človeka. Zamysleli sme sa aj nad tým,
aké je to stratiť jeden zmysel. Vyskúšali sme si to
na vlastnej koži, aké je to nevidieť cestu pred sebou.
Pre niekoho to bola veľmi nepríjemná aktivita, niekoho to obohatilo a prinieslo mu to nové zážitky.
Naučili sme sa napísať svoje meno v Braillovom
písme a vymysleli sme si vlastnú posunkovú reč.
Tento mesiac sme napísali aj list Ježiškovi. Poprosili sme ho o splnenie všetkých našich tajných želaní. Priložili sme aj krásne vianočné kresbičky.
Veľmi netrpezlivo už čakáme na odpoveď.
Pozrieť cestovateľskú fotogalériu >

Good
News
2.B – Bádatelia
(základná škola)
Vynáranie sa tatranských gigantov z rúška hmly
a roztomilé domčeky na okraji lesa očarili našich
Bádateľov. O ďalšie prekvapenie sa postarali pedagógovia z Krásnych Sadov, ktorí pre nich pripravili vyučovanie plné vzrušujúcich aktivít. Napriek novému prostrediu sme si aktívne a s veľkým
nasadením vymieňali svoje vedomosti o rôznorodosti stromov, ich podmienkach pre život či využiteľnosti pre ľudstvo. Zbyňo a Majka nám prezradili, prečo breza nerastie pri ihličnanoch, akým
spôsobom prijímajú stromy živiny a vzduch, ale aj
to, čo všetko sa musí udiať, kým sa zo stromu stane hudobný nástroj. Tých nástrojov sme vyskúšali
neúrekom a veruže bol z nás perfektný orchester.
Pozrieť galériu Bádateľov >

Good
News
3.P – Pátrači
(základná škola)
„Pani učiteľka, môžem doniesť na prírodovedu žuvačkový med?“ Začiatkom týždňa sa ma prišla tak
smelo–nesmelo opýtať Mia. Nestihla som ani zareagovať a ona vzápätí začala nadšene vysvetľovať, čo má na mysli. Ako jej dedko včelári a ako sa
už od minulého roka snaží do triedy doniesť plástový med. Súhlasila som. V piatok ráno Mia hrdo
vkročila so svojím ockom do triedy a naservírovala nám celý plást medu. Pátrači najprv podozrivo
skúmali očkami, ako to môže asi chutiť a ako to
budú žuvať. „Čo keby sme si kúsok plástu odvážili?“, navrhla som. Váhy boli pripravené, keďže
sme sa na tejto hodine venovali základnej jednotke
hmotnosti. Vyskúšali sme teda jeden kúsok, ktorý
vážil približne 150 gramov. Samozrejme, dovtedy
zaujímavé váženie vystriedalo sladké a zároveň aj
zdravé žuvanie. Toľko sladkých očiek a jazýčkov
som pokope ešte asi nevidela.
Pozrieť fotogalériu Pátračov >

Good
News
4.P – Pozorovatelia
(základná škola)
Nátierkovo. Áno, čítate dobre. Tak by sme mohli
nazvať našu triedu v stredu. Po dlhšom čase sme
pracovali opäť v skupinách, aby si v každej z nich
deti pripravili chutnú nátierku podľa receptov
od Klárkinej mamky. Bolo úžasné sledovať, akí boli
nedočkaví. Všetci chceli pracovať hneď a zároveň
rovnako rýchlo sa dostavil vlčí hlad. Bála som sa,
že tie bagety zjedia skôr, ako pripravia nátierky.
Udržať ich bola fuška. Po dohode, že bezpečnosť je
na prvom mieste a kamarátstvo hneď vedľa neho,
sa začalo krájanie, miešanie a ochutnávanie. V jednej skupine, kým domiešali, polovicu zjedli. No
a potom na chlebíky natierali tenučké vrstvičky,
aby mali dosť. Však, Miuška? Čo Vám budem hovoriť, to by ste mali zažiť. Verím, že Vám to fotografie aspoň trošku priblížia. Hostinku si každá
skupina naaranžovala tak, aby sa mali aj oči na čom
popásať a s takto pekne vyzdobenými tanierami sa
vybrali ponúknuť pani riaditeľku. To, že pohostia
celú školu som ani len netušila. Musím však povedať, že ochutnávači si neraz pýtali recept, ale ten
ja nemám. V našej triede deti jedli, akoby nátierku ešte nikdy neochutnali. Darmo, práca vlastných
rúk a spoločné úsilie kamarátov tomu dodalo to,
čo nenájdete v žiadnom recepte.
Pozrieť články základnej školy >

Good
News
4.V – Výskumníci
(základná škola)
Mesiac november ubehol veľmi rýchlo. Prvýkrát
sme riešili informatickú súťaž Ibobor. Trénovali
sme a oplatilo sa. Každý účastník sa dozvedel svoj
výsledok hneď po ukončení testu. Najlepší súťažiaci spomedzi Výskumníkov bol Martinko Hutár,
ktorý dosiahol 100% úspešnosť. Pochvala ale patrí
všetkým za veľkú snahu a dosiahnuté výsledky.
V triede sme si zasadili rastlinky. Alexik Šebest priniesol kvetináč, ktorý je vybavený svetelným LED
systémom a automatickým zavlažovacím čerpadlom, ktoré zaistí ideálne podmienky na celoročné
pestovanie byliniek a rastlín. To sme ešte v triede
predsa nemali! Zasadili sme bazalku, jahody a paradajky. Vzorne rastlinky pozorujeme a zapisujeme ich rast do vlastnoručne pripravenej tabuľky.
Náš Výskumník – IT technik Samko Horník urobil
aj video o raste týchto rastliniek. Skvelá práca!
Veľkú pochvalu si vyslúžili Výskumníci od pani
učiteľky aglického jazyka, za ich usilovnosť a aktivitu, na vyučovacích hodinách.
Pozrieť výskumnícku galériu >

Good
News
5.N – Námorníci
(základná škola)
Čas v školských laviciach uteká naozaj neúprosne. Dni sú kratšie, v sprievode dažďových kvapiek
a vetra prišiel november.
Tento mesiac bol pre mojich piatakov trochu náročnejší, čakala ich skúška vedomostí, ktorú všetci
veľmi dobre poznáme ako TESTOVANIE 5. Tá sa
konala 20. novembra. Musím sa priznať, že trochu
som sa obávala, ako to zvládnu, ale moji Námorníci ma presvedčili, že obavy neboli na mieste. Aj
keď ešte nemáme oficiálne výsledky, som na nich
hrdá, ako to zvládli. Niektorí sa síce museli popasovať s miernou nervozitou či strachom, ale nakoniec dokázali všetko hodiť za hlavu a podali svoj
najlepší osobný výkon.
Darí sa im aj v iných predmetoch, na hodine anglického jazyka všetci napísali päťminútovku
zo slovíčok na jednotku. Na etickej výchove sa
dozvedeli zaujímavé informácie o ôsmich typoch
inteligencie. Zistili, ako sa im najlepšie prijímajú
informácie, pretože každý má svoju vlastnú cestu
k cieľu.
Stanko a Dominik boli úspešní na súťaži iBobor,
obidvaja dosiahli plný počet bodov. Touto cestou
by som chcela pochváliť aj Denisku, pretože sa
z vlastnej iniciatívy rozhodla opraviť si známku
z geografie.
Na hodine hudobnej výchovy sa zoznámili s klasickou hudbou. Prostredníctvom online streamu
sa ocitli v koncertnej sále Slovenského rozhlasu.
Dirigent Gabriel Rovňák im vysvetľoval, prečo
sa hudba Mozarta, Beethovena stala nesmrteľná,
a prečo hudba iných skladateľov nezaujala poslucháčov. Hudobné ukážky hral symfonický orchester a spieval Bratislavský chlapčenský zbor. Pre
mnohých žiakov to bol prvý kontakt s klasickou
hudbou, zazneli tam nástroje, s ktorými sa ešte nestretli a vnímali zvuk, harmóniu a sýtosť veľkého orchestra. Vyskúšali si dirigovanie, poklony aj
veľkolepý potlesk.
Moji žiaci mi robia radosť aj počas prestávok. Teší
ma, že nie sú ľahostajní voči našim najmenším,
a to škôlkarom, ktorým počas prestávky pomohli
pri vyzúvaní topánok. Oceňujem najmä Alexa G.,
vidno, že malé deti má veľmi rád. Pevne verím, že
aj ostatní spolužiaci si zoberú od nich príklad.
Pre mňa ako triednu učiteľku je určite dobrou novinou fakt, že ich mám a že každý deň sa môžem
s nimi podeliť o svoje zážitky, postrehy či skúsenosti.
Pozrieť články základnej školy >

Good
News
1.D až 4.D – Dobrodruhovia
(špeciálne triedy)
Ako by to vyzeralo, keby sme nemali kostru? Aj
to sme sa spoločne naučili na hodine prírodovedy. Tráviacu a vylučovaciu sústavu sme doplnili o oporno–pohybovú. Poskladali sme si kostru
a poriadne popozerali všetky kostičky v našom
tele. Práca s kostrou sa nám tak páčila, že sme jej
dali meno pán Fredo. Zahrali sme sa aj na doktorov a odborne sme si pozreli röntgenové snímky
zlomených končatín. Záver hodiny sme doplnili
cvičením, aby sme zistili, aké máme v tele svaly. Vydarila sa nám aj hodina anglického jazyka.
Z obávanej písomečky boli zaslúžené jednotky,
u niektorých aj s plným počtom bodov. Sme šikovní.
Pozrieť články základnej školy >

Good
News
5.O a 6.O – Objavitelia
(špeciálne triedy)
V novembri sa v našej triede konala spevácka súťaž.
Porota nešetrila bodmi a spomedzi všetkých hudobne zdatných Objaviteľov to bola práve Anička,
ktorá s pesničkou Tancuj, tancuj, vykrúcaj vyhrala
prvé miesto. Okrem hudobných talentov sa v triede našli aj matematickí nadšenci. Kikovi a Kajke
sa tak zapáčili uhly, že si sami vypýtali aj príklady
na domácu úlohu. Celú triedu musím pochváliť aj
za to, že sa im tento mesiac podarilo výrazne skrátiť čas presunu z triedy na obed do jedálne. Svoje
rekordne krátke časy sa snažia aj naďalej prekonávať.
Pozrieť články základnej školy >

Good
News
7.P – Prieskumníci
(špeciálne triedy)
Ani nevieme ako a november je preč. Počas tohto mesiaca sme si dali záležať na dodržiavaní
pravidiel a na zlepšení komunikácii v kolektíve.
Na slovenskom jazyku žiaci pracovali na asertívnej
komunikácii pomocou projektov. Tvorili vo dvojiciach, pričom na rôzne situácie vytvárali asertívne
odpovede. Všetci si s tým poradili a vďaka tejto
aktivite si precvičili úctu i rešpektovanie správania
a myslenia druhých. Oceňujem triedu za naučenie
sa básne Jesenná láska, pričom Paľka nadchla báseň natoľko, že sa iniciatívne naučil viac, ako bolo
potrebné.
Pozrieť články základnej školy >

Good
News
8.K a 9.K – Kozmonauti
(špeciálne triedy)
Z Kozmonautov ôsmakov sa na biológii stali pestovatelia. Svoju úlohu vzali zodpovedne. Zasadili
si doma fazuľu, starali sa o ňu a každý deň pozorovali jej zmeny. Veď posúďte sami, ako sa im to
podarilo. Fotky hovoria za všetko. Deviataci zasa
uvažujú o svojom budúcom povolaní, a preto sa
vybrali pozrieť sa na Burzu stredných škôl.
Pozrieť novú fotogalériu Kozmonautov >

Súkromné
gymnázium

Good
News
Príma (gymnázium)
Hodiny angličtiny v uplynulých mesiacoch boli
venované rôznym témam, akými sú napr. rodina,
krajiny, národnosti, výzor a osobnosti, opis osoby
a oblečenie. V rámci týchto tém si žiaci prímy rozšírili svoju slovnú zásobu a z gramatiky sa naučili
používať can a have got v jednoduchých vetách.
Svoje vedomosti si v polovici novembra otestovali
prostredníctvom trojváhového testu. Priemer napísaného testu bol 91 %, čím ma moji žiaci veľmi
potešili.
Na hodinách matematiky sa žiaci venovali uhlom
a témam, ktoré súvisia s uhlami. Naučili sa používať uhlomer pri rysovaní a meraní uhlov, určovať
typ uhla, sčítať a odčítať uhly a pod. Ich rysovanie
bolo čoraz krajšie a precíznejšie. Veľmi ma potešilo, že si aj ku geometrii postupom času vybudovali
pozitívny vzťah.
Pozrieť články gymnázia >

Good
News
Sekunda (gymnázium)
November v sekunde prešiel veľmi rýchlo. Som
milo prekvapená pozitívnym hodnotením práce sekundantov na hodinách výtvarnej výchovy
a španielčiny. Pán učiteľ oceňuje ich aktivitu, hlásenie, túžbu odpovedať a zapojiť sa do diskusie.
Samozrejme po španielsky. Karolínka Fiala dostala pochvalu za úžasnú prácu s vodovými farbami. Tatianka Čečotová bola úspešnou riešiteľskou
školského kola anglickej olympiády a postupuje
do okresného kola. Veľmi sa všetci tešíme a srdečne blahoželáme. Len tak ďalej, milí žiaci. December na nás čaká s novými výzvami.
Pozrieť články gymnázia >

Good
News
Tercia (gymnázium)
Mesiac november bol v tercii opäť bohatý na udalosti. Študenti zabodovali na hodine výtvarnej výchovy svojou interpretáciou abstaktného umenia.
Dušan napr. zistil, že jeho tvorba o ňom prezradila
viac, ako by si bol myslel a že Vianoce v mnohých evokujú darčeky, perníkové korenie, koláčiky
a podobne.
Na poslednej novembrovej hodine dejepisu sme sa
venovali umeniu 19. storočia. V týchto projektov
veľmi vynikol tandem Sophia – Hugo, pričom najmä Hugo prekvapil presvedčivým výpočtom faktov o realizme bez toho, aby zaváhal alebo pozrel
na papier. Sophia a Lea nezaháľali ani pri príprave
rozhovorov so žiakmi na vianočnú akadémiu.
Pozrieť články gymnázia >

Good
News
Kvarta (gymnázium)
November ubehol veľmi rýchlo možno aj vďaka
množstvu pestrých akcií, ktoré na žiakov čakali.
O tom, že nové slovíčka sa nemusia učiť len mechanicky memorovaním, sa žiaci presvedčili počas
dvojjazyčnej anglicko–slovenskej divadelnej inscenácie s názvom Jack and Joe. V Dome kultúry
sa počas predstavenia zoznámili s jednovaječnými
dvojičkami, ktoré ich vtiahli do deja a naučili ich
mnoho nových užitočných výrazov.
Pri anglickom jazyku ešte chvíľu ostaneme. Pani
učiteľka Melikantová veľmi ocenila aktivitu žiakov pri príprave projektov o ich obľúbených hudobných hviezdach. Téma všetkých žiakov veľmi
zaujala a veľké ocenenie si zaslúži aj to, že svoje
projekty prezentovali spamäti.
V priebehu mesiaca si žiaci vyskúšali aj komunikačné zručnosti v našom materinskom jazyku.
Na hodine slovenčiny ostatných spolužiakov presviedčali originálnymi reklamami na zubnú pastu, na geografii prezentovali projekty o prírodných
katastrofách a národných parkoch a na matematike
vytvárali a prezentovali modely rotačného kužeľa.
V úzadí neostali ani ostatné predmety. 17. novembra sme si všetci pripomenuli jednu z najvýznamnejších udalostí v moderných dejinách Slovenska
prostredníctvom prednášky spojenej s diskusiou,
ktorú si pre žiakov pripravil nás školský parlament
i návštevou archívu v Spišskej Sobote.
O tom, že z našej školy sa môžu žiaci v budúcnosti dostať na vysoké pozície, ich prišla presvedčiť
naša bývalá študentka Petra Pauerová. Petra v súčasnosti pôsobí ako mládežnícka delegátka v OSN
za Slovenskú republiku a diskusia s ňou bola pre
ostatných študentov naozaj motivujúca a inšpiratívna. Presvedčila ich, že pracovať na sebe sa oplatí a v budúcnosti sa im všetka snaha vráti.
Na záver ešte jedno ocenenie. Blahoželám Danielovi za úspešnú reprezentáciu našej školy
v celoslovenskej informatickej súťaži iBobor. Stal
sa úspešným riešiteľom v kategórii Kadeti (žiaci
8. a 9. ročníka) a dokázal tak svoje výnimočné
zručnosti v oblasti digitálnych technológií.
Pozrieť články gymnázia >

Good
News
1.A (gymnázium)
November bol pre prvákov, trošku stresujúci. Veľmi intenzívne sme prežívali imatrikuláciu, ktorá
aspoň podľa môjho posúdenia a odozvy od mojich
„detičiek“ nakoniec dopadla na výbornú.
1.A sa pekne prezentovala, navzájom si pomáhali,
boli fajn. Musím skonštatovať, že sú k sebe navzájom veľmi milí, pozorní, klíma v triede je nastavená dobre, v čom nám pomáhajú aj naše komunitky.
Chválim ich za otvorenosť, slušnosť, dodržiavanie
nami určených pravidiel. Som spokojná. V neposlednom rade musím spomenúť španielsky jazyk
I. skupinu, kde si za svoj prístup všetci podľa slov
pána učiteľa zaslúžia obrovský LIKE, špeciálne
Boris, Michelle, Samko, Jakub D., a vraj aj všetci ostatní. V II. skupine na španielskom jazyku –
PRISŤAHOVALCI počas novembra pripravovali
svoju prvú elektronickú španielsku nástenku, výsledky budú čoskoro. Pani učiteľka Gvozdiaková
chváli študentky za účasť na Filozofickej olympiáde v Ružomberku. Baby boli absolútne super, napriek tomu, že ich pani učiteľka vôbec nepozná
a ani ich neučí. Konkrétne Sára, Lucka L., Tety,
Karin F., Saška, Lívia. Tak už len dodám – len tak
ďalej.
Trošku nám však vyskočilo pár upozornení
na štvrťročnom hodnotení. Je potrebné, aby nastalo zlepšenie v niektorých predmetoch a u niektorých študentov. Myslím, že to pôjde.
Pozrieť články gymnázia >

Good
News
2.A (gymnázium)
Mesiac november sa niesol v II.A v duchu reprezentácie našej školy. Najprv sa naši druháci stali víťazmi medzitriedneho turnaja vo vybíjanej.
Okrem toho sa Ľ. Koršňák, M. Choma a D. Sagan
zúčastnili na súťaži iBobor a získali veľmi dobré
výsledky. A nakoniec sa R. Vojtašek a M. Choma
zúčastnili na slovenskom kole medzinárodnej filozofickej olympiády na FF KU v Ružomberku.
Veľká vďaka Radkovi, ktorý bol veľmi ochotný
a spoľahlivý pri organizácii tejto akcie.
Pozrieť články gymnázia >

Good
News
3.A (gymnázium)
Tento mesiac bol opäť rušný a zaujímavý. V angličtine by som ho opísala slovom „eventful“. 3.A sa
celý mesiac poctivo pripravovala na imatrikulačný
večierok, ktorý organizovala pre našich prvákov
– gymnázistov. Imatrikulačný večierok im vyšiel
priam ukážkovo. Všetci prítomní sa bavili v medziach slušnosti a na úrovni hodnej gymnázistov.
Viki večer moderovala ako profesionálka. Erik odviedol skvelú prácu ako bodyguard. Vanka s dievčatami mali program pod palcom, a môj obdiv si
získala aj čistiaca čata. Ak ste fotky z imatrikulácie
na našej FB stránke alebo na Twitteri, či Instagrame ešte nevideli, vrelo vám odporúčam pozrieť si
ich. Som rada, že im to všetko tak perfektne vyšlo
a ako ich triedna som na nich pyšná.
V novembri sa stredné školy dávajú do pozornosti
žiakom zo základných škôl, či už návštevou základných škôl, alebo návštevou Burzy stredných
škôl, ktorá sa konala v Aréne Poprad. Pani učiteľka Chmurová, ktorá má túto akciu v našej škole na
starosti, sa môže vždy spoľahnúť na 3.A. Asistovať na Burze jej boli Bruno, Michal, Vanka, Ninka,
Saška, Julian a Viki. Všetkým menovaným veľmi
pekne ďakuje a ja sa k nej pripájam.
Len deň pred imatrikuláciou v našej škole prebiehala medzinárodná súťaž, do ktorej sa každoročne
registrujeme. Tento školský rok, koncom októbra,
sme sa dozvedeli, že nás vybrali a spolu s ďalšími
12 strednými školami na Slovensku sme súťažili
v preklade. Do súťaže sa mohli zapojiť študenti narodení v roku 2002. Za našu triedu školu v Juvenes
Translatores reprezentovali Michal Pataky a Julian
Koščák. Obaja si vybrali kombináciu prekladu angličtina–slovenčina. Výsledky budú vyhlásené
vo februári, avšak už aj samotná účasť bola pre
oboch určite prínosná. Teší ma, že Vaše deti sú aktívne, že robia veci nad rámec bežných školských
povinností. Chlapcom držíme palce a ďakujeme
za reprezentáciu školy.
November je aj časom každoročných vedomostných súťaží s názvom olympiáda. Do olympiády
v anglickom jazyku sa zapojili Miška Kostúrová
a Shanya Kollárová. Shanya takmer svoju kategóriu (anglofónni) vyhrala. Teším sa z jej zapálenia
pre tento cudzí jazyk a blahoželám ku krásnemu
druhému miestu v školskom kole. Miška vyhrala vo svojej kategórii – bilingvalisti, kde spadajú všetky ročníky nášho bilingválneho gymnázia.
Veľmi si na Miške cením, že aj napriek tomu, že už
v New Yorku za svoje neskutočné výkony mimo
vyučovania bola (a to ako prváčka!), naďalej maká,
je obrovským prínosom a vzorom pre všetkých,
aj pre mňa. Držíme jej všetci palce na okresnom
a obvodnom kole, ktorá sa uskutoční v januári.
Aj na vyučovaní sa triede darí. Špeciálnu pochvalu im vyjadruje pani učiteľka Birčáková. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry pri interpretácii diela „Na Západe nič nové“ boli aktívni
a spolupracovali.
Podobne aj pán učiteľ Andráš triede ďakuje za zdarný priebeh hodiny dejepisu, na ktorej predviedli
perfektnú skupinovú prácu.
Na angličtine sa mi s nimi tiež pracuje výborne.
Naďalej skúšame učenie, kde sa aktívne počúvajú.
Počas angličtiny sa radi energizujú, čo im pomáha
zlepšiť koncentráciu a výkon. Energizér ich prebudí a naladí tak, aby zvládli zvyšok náročných,
no zaujímavých hodín. Tento konkrétny energizér
sa volá „Daždivý prales“. Pointa spočíva v tom,
že vytvoria kruh a chytia sa za ruky. Jeden/jedna
z nich zadá aktivitu, napríklad zvihne ľavú ruku
(zároveň sa držia), postupne jeden po druhom robia to isté, až kým tak urobí osoba pred tou, ktorá
aktivitu zadáva, následne tá zmení aktivitu. Ostatní
robia ešte starú aktivitu, až keď príde rad na nich,
tak sa zapoja do novej. A takto dokola. Najradšej
majú kolá, kde spievaju – trebárs Ninka ako osoba, ktorá zadáva aktivity zaspieva „la“ a ostatní
sa postupne pridávajú až spieva celá trieda. Potom
Ninka prejde na inú aktivitu, napríklad zmení „la“
na „li“ a takto pokračujú.
Pozrieť fotky >

Good
News
4.A (gymnázium)
Zdá sa vám to bežné, že celkový priemer triedy
z náročných testov je nad 90%? Ak tvrdíte, že
nie, máte pravdu, no to ste ešte neboli u nás v 4.A
na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Štvrtáci testy zo slovenského jazyka a literatúry „zmákli ľavou zadnou“ a opakovane dosiahli celkový
priemer prevyšujúci 90%. No a to ešte nie všetko. Blížiaca sa maturitná skúška, ako aj celkový
záujem o štúdium ako také, motivovali štvrtákov
k vytvoreniu nádherných posterových prezentácií
v Keynote z povinnej literatúry, ako aj z jej periodizácie. Spracovaním týchto tém vytvorili štvrtáci
veľmi kvalitnú učebnú pomôcky tak pre seba, ako
aj pre ostatných študentov.
Záujem o literatúru v 4.A nekončí na hodinách slovenského jazyka. Som veľmi rada, že tento záujem
môžem vnímať aj na hodinách literatúry v anglickom jazyku, na ktorých sme sa preniesli do USA
v 18. a na zač. 19. storočia. Veľmi ma potešilo, že
si všetci študenti prečítali poviedku od W. Irvinga
– Rip van Winkle, ako aj poviedky majstra poviedok E. A. Poea, čo potvrdili brilantným spracovaním aplikačných úloh.
V neposlednom rade by som chcela vyzdvihnúť
neobyčajný úspech – 3.miesto našej Stanky Dudaško v celoslovenskom kole súťaže v prednese
a dramatizácií v cudzích jazykoch – Res Cordis.
Zoznam Stankiných úspechov týmto nekončí,
kedže Stanka vyhrala aj školské kolo olympiády
v anglickom jazyku a bude v januári reprezentovať našu školu na okresnom kole. Na výbornom
2.mieste sa vo svojej kategórii umiestnila aj Miška
P. Miška okrem olympiády zastupovala našu školy aj v súťaži prekladateľov Juvenes Translatores,
o výsledkoch ktorej sa dozvieme na jar budúceho
roka.
Stanke, Miške P. ako aj ostatným študentom 4.A
triedy z celého srdca blahoželám k dosiahnutým
úspechom.
Pozrieť články gymnázia >

Good
News
5.A (gymnázium)
8. 11. 2019 sme zažili nezabudnuteľný večer. Stužková slávnosť v Redute bola v plnom prúde, šírila som dobrá nálada, smiech a radosť. Prišlo veľa
mladých ľudí, rodičov a pedagógov.
Keď sa študenti opýtali svojich rodičov, ako by
ohodnotili stužkovú jedným slovom, zaznelo: „Trpezlivosť.“ Napriek tomu, že sa študenti, učitelia
aj rodičia bavili, ako už je známe, v 5. A nič nie je
na 100% pripravené a poriadne premyslené. Počas programu nastali menšie technické problémy
a zmätok, čo spôsobilo čakanie a skúšku trpezlivosti rodičov a učiteľov.
Nakoniec sme všetko zachránili a naozaj sme si to
užili. Máme na čo spomínať.
Pozrieť fotky zo stužkovej >

Good
News

