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Milí priaznivci dobrých správ  
z Life Academy, 

december, ako všetky predchádzajúce mesia-
ce, bol plný GOOD NEWS. Ibaže mal v sebe 
ešte vôňu škorice, medu a vôbec všetkého, čo 
Vianoce prinášajú. Bol to naozaj mesiac o čosi 
čarovnejší a kúzelnejší ako tie ostatné. Ale zá-
roveň pre mnohých aj náročný v tom, aby sme 
všetko, čo bolo potrebné, stihli. A dobrá správa 
je aj to, že sa nám to podarilo. A, samozrejme, 
ako je tu nás aj zvykom, najlepšie, ako to bolo 
možné. Niekde vo vzduchu ale bolo cítiť via-
nočný a koncoročný zhon. Preto Vám chcem 
popriať v mene svojom, ale aj v mene mojich 
kolegov krásny vianočný ČAS. Čas na všetko, 
čo je dôležité, na svojich blízkych, ale aj čas  
na samých seba. A v novom roku len samé dobré 
dni a dobré správy, o ktoré sa s Vami budeme deliť  
s radosťou aj naďalej. 

Gabriela Česlová
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Vráťte sa s nami ku vianočnej akadémii:
(kliknite na text; ťuknutím na logo prejdete do obsahu)

• Advent 2019: krátky zostrih >

• Advent 2019: fotogaléria >

• Advent 2019: celý záznam akadémie >

• prečítajte si všetky články, ktoré nám 
na stránke pribudli v decembri >

• spomeňte si, čo dobré sa u nás  
odohralo v predošlých mesiacoch >

• nezabudnite sledovať krátke, ale zato 
užitočné tvíty na našom Twitteri  
alebo internetovej stránke >

• pozrite si viac fotografií na našom  
Instagrame >
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https://www.instagram.com/tv/B6NozMAgHcq/?utm_source=ig_embed
https://lifeacademy.sk/2019/12/17/fotogaleria-advent-2019/
https://youtu.be/-3QeZAZ1adI
https://lifeacademy.sk/category/mesiac/december-2019/
https://lifeacademy.sk/good-news/
https://lifeacademy.sk/good-news/
http://lifeacademy.sk/
http://lifeacademy.sk/
http://lifeacademy.sk/
https://www.instagram.com/my_life_academy/


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
Krásne Sady

Súkromná materská škola  
Šmolkovia | Šidielka 
Sovičky | Vševedkovia
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Šmolkovia (materská škola)
V škôlkarskom živote malých Šmolkov sa veľa 
vecí deje po prvýkrát. Veď posúďte sami. V mesia-
ci december po prvýkrát zažili naozajstné vystú-
penie pred rodičmi, prvýkrát ich v škôlke navštívil 
Mikuláš aj s anjelom. Prvýkrát si postavili svoj-
ho šmolkosnehuliaka, prvýkrát skúšali upiecť me-
dovníčky, prvýkrát pripravili pre svojich blízkych 
vianočný darček a práve teraz zažívajú prvé škôl-
karské zimné prázdniny. Tešíme sa spolu s nimi a 
želáme im veľa radosti a snehu.

Pozrieť články materskej školy >

https://lifeacademy.sk/aktuality-z-ms/
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News

Šidielka (materská škola)
V decembri si naše Šidielka poriadne potrénovali 
novú zručnosť – trpezlivosť. 

Hneď na začiatku mesiaca trpezlivo trénovali svo-
je vystúpenie na vianočnú akadémiu. Sme na nich 
veľmi pyšné, pretože mnohí z nich vystúpili prvý-
krát a nebáli sa prezentovať pred veľkým publi-
kom. 

O pár dní už zasa trpezlivo očakávali príchod Mi-
kuláša – v meste, doma, ale aj v škôlke. Prišiel síce 
aj s čertom, ale ako Peťko povedal: „Taký milý 
čert to bol!“

A potom ostalo už len trpezlivé čakanie na vianoč-
né prázdniny a Ježiška. A ako to určite aj u Vás 
doma býva, upratovali sme, vyrábali výzdobu, 
piekli perníčky, až sme naozaj cítili, že Vianoce sú 
už za rohom.

U nás v škôlke sa deti dočkali! Posledný deň pred 
prázdninami nás čakal nielen slávnostne prestretý 
stôl, ale aj darčeky pod stromčekom.

K maximálnemu šťastiu nám chýbal už len sneh, 
poriadna sánkovačka a guľovačka, a tak teda po-
kračujeme v trénovaní trpezlivosti a veríme, že  
v januári sa dočkáme.

Prajeme Vám krásne Vianoce a tešíme sa na Vás  
v novom roku.

Pozrieť články materskej školy >

https://lifeacademy.sk/aktuality-z-ms/
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Sovičky (materská škola)
Mesiac december sa v našej triede niesol v duchu 
Vianoc od úplného začiatku. Odštartovali sme ho 
Vianočnou akadémiou, na ktorú sa deti tak dlho 
tešili. Veríme, že ňou potešili každú mamku, ocka, 
babku, dedka ale aj ostatných divákov. Po nej  
k nám do triedy zavítal Mikuláš, ktorému sme za-
spievali pesničky a zarecitovali básničky. S veľ-
kým očakávaním sme sledovali, či má Mikuláš ba-
líček pre každého. A veruže mal! Čert si nevzal 
nikoho, a tak sme sa všetci spolu začali pripravo-
vať na Vianoce. Piekli sme, tvorili, vyrábali dar-
čeky, počúvali koledy... jednoducho sme si užíva-
li túto predvianočnú náladu. V posledný deň sme 
si urobili SOVIČKOVÚ CHRISTMAS PARTY  
so všetkým, čo k tomu patrí. Dokonca k nám pri-
šiel aj Ježiško a detičkám priniesol veľa nádher-
ných darčekov, z ktorých sa budú ešte dlho tešiť.

Pozrieť články materskej školy >

https://lifeacademy.sk/aktuality-z-ms/
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Vševedkovia (materská škola)
Byť dobrými ľuďmi, rozdávať dobre skutky, mys-
lieť na druhých, to Vševedkovia zvládli v predvia-
nočnom čase. Podarilo sa im vyzbierať darčeky pre 
deti, ktoré nemajú bohaté Vianoce, obdarili vtáčat-
ká v našom okolí, navštívili tvorivú vianočnú diel-
ňu. Veľkú radosť mali pri chystaní vianočnej aka-
démie, ktorú zvládli ako ozajstní tanečníci.
Pozrieť články materskej školy >

https://lifeacademy.sk/aktuality-z-ms/
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Good 
News

1.C – Cestovatelia 
(základná škola)

December sa aj u Cestovateľov niesol vo vianoč-
nom duchu. Od Ježiška, ktorému sme písali v no-
vembri, sme dostali listy s malým prekvapením. 
Všetkých Cestovateľov to veľmi potešilo. Triedu 
sme sme si Vianoce vyzdobili, stromček ozdobo-
vali deti samy. Veľa sme sa rozprávali o adven-
te, o zvykoch našich predkov, o stridžích dňoch.  
A 13.decembra dievčatá prezlečené za Lucie „vy-
zametali“ husacími pierkami celú školu od všet-
kého zlého. Veľkú radosť nám tento mesiac urobil  
aj adventný kalendár, kde si každý Cestovateľ kaž-
dý deň našiel nejakú malú hračku. Vianočnú nála-
du sme zavŕšili programom na Vianočnej akadé-
mii. Ako čertíci sme boli hrôzostrašní a rozkošní 
zároveň.

V decembri sme začali písať aj prvé vety. Už do-
konca vieme, aká je to oznamovacia a opytovacia 
veta. V tomto mesiaci sme napísali aj naše prvé tes-
tíčky. A predstavte si, všetci Cestovatelia ich napí-
sali na samé jednotky. No nie sú to šikovní prváci?

Všetci sa už tešíme na vianočné prázdniny, Viano-
ce s rodinou, darčeky, prekvapenie a oddych.

Pozrieť články základnej školy >

https://lifeacademy.sk/category/skola/aktuality-zs/


Good 
News

2.B – Bádatelia  
(základná škola)

Čas prianí. Predvianočný čas je obdobie, keď si 
každý z nás túžobne niečo želá. Aj Bádatelia sní-
vali a boli pri tom úžasní. Dokázali, že ich srdieč-
ka sú veľké, pretože vo svojich želaniach mysleli 
najprv na potreby iných. Samozrejme, mali aj svo-
je vlastné želania. Všetky sme spolu symbolicky 
zabalili do darčekov, no a na ich splnenie si počká-
me do Vianoc.

Pozrieť články základnej školy >

https://lifeacademy.sk/category/skola/aktuality-zs/


3.P – Pátrači 
(základná škola)

Tento mesiac si naozaj zaslúži pochvalu celá moja 
pátračská trieda, ktorá podávala výborné výkony. 
Ich kreativita opäť nesklamala. Nezľakli sa ani úlo-
hy na slovenskom jazyku, ktorá znela: „Vymysli 
reklamu, použi v nej vybrané slová alebo rým.“ 
Trošku som mala obavy, priznám sa... boli však 
neopodstatnené. Každá z reklám bola výnimočná, 
obohatená nielen o vybrané slová. Leuška si zvoli-
la rýmovaciu reklamu, kde nechýbali ani obrázky. 

Päť trojuholníkov, jeden rovnobežník a jeden štvo-
rec. Na matematike sme si hodinu spríjemnili skla-
daním magnetického tangramu. Pri tabuli sa vy-
striedali dvojice. Spoluprácu cez hodinu preukázali 
Viki s Félixom, Simi s Matúšom, Tobi s Maxom. 
Obrázky z tangramu sa im vydarili a chlapci mali 
takú radosť, že si spolu s dievčatami začali papie-
rový tangram vyrábať aj cez prestávku. Stelke to 
išlo naozaj odruky. 

Na hodinách prírodovedy nás čakalo veľa nezod-
povedaných otázok: Prečo je slon ťažký a more 
veľké? Prečo je zmrzlina studená? Prečo mláky 
miznú? Spoločne sme si vyskúšali niekoľko poku-
sov, ktoré sme po pozorovaniach aj zaznamenáva-
li. Najviac sa však očká malých Pátračov otvárali, 
keď som z tašky vybrala veľký glóbus a spoločne 
sme na tomto modeli Zeme pozorovali striedanie 
dňa a noci pri svetle, ktoré nám slúžilo ako Slnko. 
„Wow a prečo nespadneme, keď sa Zem točí?“, 
opýtala sa Teri. „A prečo balón a lietadlo letí?“ Aj 
na takéto otázky sme hľadali odpovede. Bolo vi-
dieť, že to boli témy, ktoré tretiakov naozaj zaujali. 

Milí naši lifekáči a milí rodičia. December sa nám 
pomaly končí, nás čakajú najkrajšie sviatky v roku, 
a preto mi dovoľte popriať Vám krásne a pohodo-
vé Vianoce. Teším sa na mesiac január a na mojich 
zvedavých Pátračov, ktorým za všetko ďakujem. 
p.uč. Lucia.

Pozrieť články základnej školy >
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https://lifeacademy.sk/category/skola/aktuality-zs/
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4.P – Pozorovatelia 
(základná škola)

Advent, ktorý momentálne vládne kalendáru je 
plný pokoja, príprav a šťastného očakávania. Keď 
sme sa o ňom v triede rozprávali, deti akoby ho 
preskočili. Pozerali sa cezeň a očká im žiarili  
a tváričku zdobil úsmev. To všetko preto lebo  
vo svojich predstavách už mali očakávané Viano-
ce. Každé malo v očiach napísané iný vianočný 
príbeh prežitý na vlastnej koži. Sú to šťastné deti, 
ktoré prežívajú šťastné Vianoce a je to len vďaka 
Vám, rodičia. Symbolom Vianoc je pre deti pre-
dovšetkým vianočný stromček. A práve ten sa stal 
témou poslednej výtvarnej výchovy. Každý Pozo-
rovateľ si vybral svoj spôsob, ktorým ho zobrazil 
na svoj snehobiely výkres. A tak ako každé dieťa 
v našej triede je výnimočné a originálne, také boli 
aj ich výtvarné dielka. Nekonečnosť kreativity  
a detskej fantázie ma neprestáva udivovať. 

Pozrieť články základnej školy >

https://lifeacademy.sk/category/skola/aktuality-zs/
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4.V – Výskumníci  
(základná škola)

Mesiac december bol pre nás veľmi bohatý  
na rôzne akcie. Obrovská radosť v našej triede na-
stala, keď sme dostali odpoveď od Ježiška a všetci 
sme sa pustili do čítania... V triede sme mali súťaž 
v prednese povestí Šaliansky Maťko. Výskumníci 
sa pripravili naozaj poctivo a veru bolo čo robiť, 
aby sme správne vybrali dvoch žiakov. Do škol-
ského kola postúpili Borisko Čečot a Dávidko Sa-
loušek. Obrovskú pochvalu si chlapci vyslúžili aj 
na školskom kole, kde Borisko získal druhé miesto 
a Dávidko tretie. Sú naozaj veľmi šikovní. Minulú 
stredu sme sa zúčastnili na besede o kyberšikane, 
ktorá bola pre nás veľmi poučná. A to nie je všet-
ko, čo sa v decembri udialo. Veľmi nás potešilo to, 
že sme v časopise Fifík našli našu spoločnú fot-
ku a naše vystúpenie na Vianočnej akadémii malo 
veľký úspech.

Pozrieť články základnej školy >

https://lifeacademy.sk/category/skola/aktuality-zs/


5.N – Námorníci 
(základná škola)

Hurá, a sú tu Vianoce! Tak ako ostatné deti aj naši 
piataci sa nevedeli dočkať, kedy k nám zavíta de-
cember, a teda vianočné sviatky. V našej škole sú 
úzko prepojené s Vianočnou akadémiou, na ktorú 
sa Námorníci pripravovali už od polovice novem-
bra.

Vďaka Evičke Mýtnikovej a Majke Hrobkovej si 
moji žiaci nacvičili vianočné hudobné číslo. Vese-
lá pesnička sa im rýchlo dostala pod kožu, horšie 
to bolo s intonáciou. Tá nebola vždy ich kamarát-
ka, ale usilovne trénovali a spievali. Nakoniec sa 
predsa len skamarátili a na samotnom predstavení 
ju zaspievali tak, ako sa na mladé hudobné talenty 
patrí. Pri samotnom spievaní sa držali ako jeden 
tím, čo ma veľmi teší. Oceňujem najmä Dominika, 
ktorý svojím hlasom povzbudzoval ostatných spo-
lužiakov k lepším výkonom. Svoj najlepší osobný 
výkon predviedol aj Martinko U., ktorý sa pred-
stavil ako moderátor v Life novinách. Touto ces-
tou chcem pochváliť aj deti, ktoré vítali rodičov 
a priateľov našej školy, k milým a úprimným slo-
vám pripojili aj krásny úsmev a ním určite potešili 
nejedného dospelého. 

Bolo to určite náročné obdobie, a preto sme sa ho 
rozhodli ukončiť tým najkrajším možným spôso-
bom, a to vzájomným obdarovaním sa, a tak upev-
niť naše vzájomné priateľstvá a zažiť čaro Vianoc 
dvakrát.

Pozrieť články základnej školy >
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1.D až 4.D – Dobrodruhovia 
(špeciálne triedy)

Najkrajšie sviatky roka máme tesne pred dvera-
mi. Posledný mesiac v roku bol pre Dobrodruhov 
náročný, ale zároveň pekný. Okrem plnenia škol-
ských povinností sme si našli čas na počúvanie 
vianočných pesničiek, zdobenia triedy a prípravy  
na vianočné podujatia. Mikuláša sme privítali ob-
lečení v červenom od hlavy až po päty. Naši prváci, 
ktorí majú za sebou úspešné štyri školské mesia-
ce to zobrali veľmi zodpovedne a my sme skon-
čili na prvom mieste. Okrem diplomu a sladkej 
odmeny na nás čakala aj spoločenská hra, ktorú 
hráme každú prestávku, no a pani učiteľka s nami 
... šepká a pomáha. V piatok 13. decembra sme 
sa premenili na Lucie a husacími krídlami, ces-
nakom a rapkáčom sme boli odohnať všetko zlé  
v Domove sociálnych služieb. Na záver vystúpe-
nia sme popriali najkrajšie sviatky roka tým, ktorí 
ich trávia mimo svojich rodín a domovov. To, že 
adventný veniec má štyri sviečky, vie určite každý, 
ale my sme na vianočnej akadémii pripomenuli aj 
piatu – bielu sviečku. V našom vystúpení sme vy-
svetlili históriu vzniku adventného venca a všetci 
spoločne sme vytvorili dva adventné vence. Via-
nočné tvorivé dielne preukázali nielen našu šikov-
nosť a tvorivosť, ale aj šikovnosť našich rodičov 
a starých rodičov. Vytvorili sme pekné vianočné 
ozdoby, ikebany, ochutnali to, čo šikovné mamky 
a babky napiekli. Nezabudli sme si pripiť dobrým 
ovocným punčom. Pevne verím, že to, čo sme si 
napísali do vianočných želaní a vianočnej pošty, 
sa nám splní a po prázdninách sa všetci v zdraví 
stretneme a do nového roka vykročíme tou správ-
nou nohou. 

Pozrieť články základnej školy >

https://lifeacademy.sk/category/skola/aktuality-zs/


Good 
News

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

V decembri pribudol Objaviteľom nový spolužiak 
– Erik. Po nesmelom úvodnom zoznamovaní si na-
šiel v triede svoje miesto. Okrem vzájomného spo-
znávania sme sa tento mesiac venovali aj vianoč-
ným zvykom, kvízom a maškrteniu. Objavitelia 
si vyzdobili triedu podľa vlastných predstáv, vy-
tvorili zaujímavý adventný veniec a Erik, hoci bol  
v tom čase Objaviteľom len krátko, priniesol krás-
ne šité ozdoby. Vianočné zvyky sme si pripome-
nuli zapálením adventných sviečok aj oblátkami  
s medom. Tomáško si oblátky vychutnal po svo-
jom, vraj sú bez medu chutnejšie. Všetci sme sa 
zhodli, že sa na Vianoce už veľmi tešíme.

Pozrieť články základnej školy >

https://lifeacademy.sk/category/skola/aktuality-zs/


Good 
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7.P – Prieskumníci  
(špeciálne triedy)

Kosti, kostra a svaly. Učivo, ktoré sme perfektne 
spoločne zvládli. Všetci Prieskumníci zvládli hra-
vo písomku takmer bez chybičky. Náš pomocník 
Nikolas na hodine náboženstva s radosťou zahral 
deťom Mikuláša a celú hodinu bol pravou rukou 
sestry Amky. Chválim Paľka, Nikolasa a Kika  
za účasť na Vianočnej akadémii, kde sa spoločne 
podieľali na vytvorení adventného venca. V piatok 
december krásne ukončíme vianočnými aktivitami 
a potom už len: Šťastné a veselé Vianoce!

Pozrieť články základnej školy >

https://lifeacademy.sk/category/skola/aktuality-zs/


Good 
News

8.K a 9.K – Kozmonauti 
(špeciálne triedy)

December sa nám pomaličky chýli ku koncu a nás 
čakajú vytúžené, dlho očakávané vianočné sviat-
ky a zaslúžený oddych. Hoci bol tento mesiac  
v školských laviciach kratší, o to bol náročnejší. 
Šikovní Kozmonauti však všetko hravo zvládli. 
Úspešne si plnili školské povinnosti, ktoré sme si 
spríjemňovali počúvaním vianočných piesní, vý-
zdobou triedy a prípravou na vianočné podujatia. 
Začiatkom mesiaca sme privítali Mikuláša, a ako 
inak, ak nie v červenom oblečení. Za našu snahu 
sme si vyslúžili krásne druhé miesto. Pani učiteľka 
Lenka pochválila aj nášho deviataka Vladka, ktorý 
ochotne pomohol šiestakom pri fyzikálnom mera-
ní dĺžky dverí, napriek tomu, že sa už ponáhľal  
na prestávku. Vanda, Danka, Sarah, Maťko a Paľko 
reprezentovali našu triedu na Vianočnej akadémii,  
za čo im patrí veľká vďaka a obdiv. Zodpovedne 
sa zhostili svojej funkcie, ktorú zvládli bravúrne.  
Na javisku boli ako praví herci. Všetci hostia sa 
vďaka nim dozvedeli históriu a význam adventné-
ho venca. Pred začiatkom prázdnin sme si ešte spo-
ločne s rodičmi trošku precvičili našu šikovnosť  
a tvorivosť na vianočných tvorivých dielňach. 
Nesmelo chýbať ani rozdávanie vianočnej pošty,  
na ktorej sme usilovne pracovali celý mesiac. Svo-
jimi pozdravmi sme potešili nielen svojich spolu-
žiakov, ale aj naše pani učiteľky a rodičov. Týmto 
príjemným spoločným stretnutím sme sa s prianím 
krásnych vianočných sviatkov rozlúčili. 
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Good 
News
Krásne Sady

Mnohých ľudí pri slove december ako prvé zrej-
me napadnú Vianoce. Pre nás v Sadoch je to aj 
čas, keď sa tešíme na zimné radovánky a najmä 
na stavanie snehuliakov. Veľmi nás potešilo, keď 
sme prišli jeden decembrový piatok do Krásnych 
Sadov a čakal nás obrovský snehuliak! Samozrej-
me, potešilo nás to a za toto prekvapko chceme 
poďakovať neznámym staviteľom aj takto verejne 
(či pani Zime?).

Radosti a starosti začínajúcej učiteľ ky
Začínať učiť nie je ľahké, isto to všetci poznáme. 
Veľakrát sa zamýšľam, či to robím dobre. Naj-
väčšou motiváciou však pre mňa je spätná väzba  
od žiakov, a veru, nič učiteľku nepoteší viac ako 
veta: „Ďakujeme za najlepšiu hodinu, akú sme 
kedy mali.“ Som vďačná za tieto chvíľky.

Vo svete Malého princa
Deti z Krásnych Sadov pracovali počas krúžku 
Tvorivej dramatiky na tvorbe vianočnej besiedky, 
ktorá mala tému Malý princ. Každý žiak si vytvo-
ril svoju vlastnú planétu, (napríklad planétu Ne-
topierov, Dažďových pralesov, Rýb, Tigrov...),  
a vzniklo tak vianočné vystúpenie pre rodičov. 
Sme radi, že máme u nás malých, úžasných hercov  
a herečky.
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Good 
News

Príma (gymnázium)
Mesiac december sa niesol v znamení rôznych súťa-
ží. Žiaci prímy si zmerali svoje sily v matematickej 
súťaži Pytagoriáda (školské kolo). Najúspešnejším 
riešiteľom v kategórií P6 sa stal Jozef Šifra, kto-
rý zároveň získal najvyšší počet bodov spomedzi 
všetkých súťažiacich žiakov osemročného gym-
názia. Max Volák obsadil nádherné druhé miesto  
a Katka Novýsedláková krásne tretie miesto. Všet-
kým z úprimného srdca blahoželáme a Jožkovi dr-
žíme palce pri reprezentácii školy na okresnom 
kole Pytagoriády. 

Na hodine slovenského jazyka a literatúry sa žia-
ci prímy zapojili do prednesu povestí. Výborne 
si počínali Kubko Leštach, Arthur Bilgin, Sárka 
Schonwiesnerová a Katka Novýsedláková. Postup 
do okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko si vybo-
joval Arthur. 

V mesiaci december zaznamenal úspech aj Radko 
Žoldák, ktorý získal čestné ocenenie v súťaži AN-
JEL VIANOC 2019.

Som na Vás všetkých veľmi pyšná. Verím, že aj 
ďalšie mesiace prinesú úspechy.
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Good 
News

Sekunda (gymnázium)
December v sekunde sa niesol v duchu prichádza-
júcich sviatkov – Vianoc. Všetci študenti sa veľ-
mi tešili mnohým aktivitám, na ktorých sa v tomto 
mesiaci zúčastnili. Počas prednášky o kyberšikane 
boli nesmierne aktívni, kládli skvelé otázky, ne-
mali problém sa opýtať na všetko, čo ich zaujíma, 
reagovali na otázky prednášajúceho. Aj vďaka nim 
bola prednáška pestrá a zaujímavá. Daniela repre-
zentovala našu triedu v prednese slovenskej poves-
ti na školskom kole Šalianskeho Maťka. Skončila 
na treťom mieste. Srdečne blahoželáme. Pochvalu 
si zaslúžili na hodine dejepisu, kde vytvárali veľmi 
vydarené projekty. Na hodinách španielčiny pra-
covali veľmi úspešne. Boli sme spoločne v Podtat-
ranskej knižnici, kde sme si vypočuli prezentáciu 
o knihe Miroslavy Varáčkovej Len to nikomu ne-
povedz. V rámci poslednej „predvianočnej“ komu-
nity sme si rozdali darčeky a obdarili sa navzájom 
slovami „ďakujem“, „prepáč“, „odpusť“, „mám 
Ťa rád“. 

Verím, že Vianoce si moji milí študenti užijú napl-
no a v novom roku 2020 budú k sebe a k všetkým 
svojim blízkym, priateľom i spolužiakom milí, 
úprimní, štedrí a láskaví.
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Good 
News

Tercia (gymnázium)
V mesiaci december žiaci tercie písali tematický 
test z dejepisu, pri ktorom oceňujem to, že ho väč-
šina zvládla výborne. Na komunite sme sa zača-
li venovať životnej zručnosti zmysel pre humor.  
S potešením môžem ako triedny konštatovať, že  
v tercii zmysel pre humor nechýba, aj keby nebolo 
na chlieb:) Jedenásteho decembra terciáni absolvo-
vali aj besedu o kyberšikane, na ktorej sa výborne 
zapájali do diskusie. Prajem Vám všetkým krásne 
Vianoce a veľa úspechov v novm roku 2020.
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Good 
News

Kvarta (gymnázium)
December je krátky mesiac z hľadiska počtu dní, 
ktoré strávime v škole, no dlhý kvôli pocitu tú-
žobne očakávaných Vianoc. Čakanie na najkrajšie 
sviatky i v tomto roku žiakom spríjemnil Miku-
láš so sladkými darčekmi, ktoré v triede vymenil 
za zaspievanú pieseň. Oceňujem snahu žiakov pri 
výzdobe triedy vo vianočnom duchu a pri príprave 
darčekov pre náhodne vybraných spolužiakov. 

Som veľmi rada, že si niektorí žiaci aj pri množ-
stve rôznych povinností našli čas na dobrovoľné 
úlohy. Na matematike vytvorili modely kužeľa  
a Sára si pripravila a odprezentovala projekt z optiky.  
Na geografii žiakov veľmi zaujala interaktívna sle-
pá mapa. Ich úlohou bolo ukázať, kde dané mesto 
na Slovensku leží a precvičiť si tak znalosť našej 
krajiny. Niektorí pri tom zistili, že by mali naše 
krásne Slovensko precestovať a spoznať omnoho 
dôkladnejšie. 

Pán učiteľ Andráš ocenil prípravu žiakov na test  
z dejepisu, o čom svedčia nadpriemerné výsledky. 
Pochvalu od pána učiteľa Drozda si celá trieda za-
slúžila aj za úžasné zanietenie a príkladný prístup 
pri príprave nástenky v španielčine. Žiaci tvorili 
projekty na opakovanie štvrťročného učiva, ktoré 
si v triede vystavili, aby si učivo lepšie zapamätali. 

Čas do Vianoc sa rýchlo kráti, preto by som Vám 
všetkým chcela zaželať ich príjemné a pokojné 
prežitie a aby Vám v novom roku prichádzali len 
samé dobré správy.
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Good 
News

1.A (gymnázium)
Chválim mojoch študentov za nádhernú vianočnú 
výzdobu v triede, všetko pripravili sami. Stromček 
ozdobili dievčatá Natka, Lenka, ale pomáhali aj 
Samko a Jakub. Pripravili krásnu snehuliacku vý-
zdobu na dvere, myslím, že malou troškou pomá-
hali všetci. V triede je naďalej dobrá spolupracu-
júca atmosféra. Pani učiteľka Markóćiová oceňuje 
redakčnú radu za rýchlu aklimatizáciu v školskom 
časopise, vytvorili krásne články, kvalitné fotky. 
Michelle a Lily nás dôstojne reprezentovali na sú-
ťaži stredoškolských časopisov v Prešove, kde sme 
získali dve ocenenia. Pochvala patrí aj Lucke L., 
Lucke H., Lívii za účasť na olympiáde v španiel-
skom jazyku, oceňuje ich pán učiteľ Peter Drozd. 
Prvá skupina p. uč. Strenkovej na KAJ si zahrala 
Mystery Skype, kde skypovali so školou v Michi-
gane. Krásne komunikovali, dobre konštruovali 
vety, otázkami zisťovali, odkiaľ sú.

Na záver Vás všetkých pozdravujem, prajem krás-
ne sviatky plné pohody v kruhu rodiny. S pozdra-
vom triedna učiteľka.
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Good 
News

2.A (gymnázium)
Tento mesiac si naši druháci vyskúšali, akú nároč-
nú, ale aj odmeňujúcu prácu má Mikuláš s anje-
lom, David a Michal sa úspešne popasovali s úlo-
hami španielskej olympiády a nakoniec sa všetci 
zúčastnili na pútavom workshope pod názvom Fit 
cubator, kde študentom v zrenovovaných priesto-
roch nad Redutou boli predstavené 3 laboratóriá,  
v ktorých sa s využitím internetu a technológií sna-
žia mladí ľudia kreatívne riešiť problémy, ktoré 
trápia mestá a obce v okolí.
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3.A (gymnázium)
December nám zbehol veľmi rýchlo. Možno to 
bude aj tým, že naše školské dni boli obzvlášť bo-
haté na testovanie a skúšanie. O to viac sa už ne-
vieme dočkať prázdnin – snehu, ranného vyspáva-
nia, pohodičky, množstva chutného jedla, hlavne 
koláčikov! Pri vstupe do školy nás posledné dni 
pred prázdninami vítal krásny stromček, kde sme 
si mohli zavesiť želanie napísané na malom papie-
riku. Jednemu šťastlivcovi sa želanie splní. Mož-
no aj niekomu z nás. Pred odchodom na prázdniny 
nás čaká vianočná komunita, ktorú strávime výni-
močne mimo našej triedy a dokonca aj mimo našej 
školy, a to pri rannej káve a koláčiku v priestoroch 
kaviarne Prezo. Aj tento rok sme sa rozhodli uspo-
riadať Secret Santa – vyžrebovali sme si niekoho  
z triedy, komu pripravíme maličký darček. Darče-
ky si navzájom vymeníme práve na vianočnej ko-
munite v Preze. Odtiaľ sa presunieme do obchod-
ného centra Max, kde sa bude už tradične konať 
bowlingový turnaj tried nášho gymnázia. 

Aj tento mesiac dostala celá trieda pochvalu  
od pani učiteľky Birčákovej, tentokrát za výborné 
prezentácie prečítaných diel. Obzvlášť si cení prí-
spevky Erika, Viki a Julky K. Ako už určite viete, 
v triede máme stále členky redakčného tímu časo-
pisu našej školy. Pani učiteľka Markóčiová, ktorá 
vedie redakčný krúžok, oceňuje Lauru (tohtoroč-
nú šéfredaktorku) a Mišku za zodpovedné plne-
nie úloh, výborné príspevky do časopisu, aj vďa-
ka čomu náš časopis získal v Prešove ocenenie  
za najlepšií vizuál a umiestnenie v zlatom pásme. 

6. decembra absolvovali niektorí študenti (podľa 
záujmu) divadelné predstavenie v pôvodnom zne-
ní – v anglickom jazyku. Na toto predstavenie sme 
sa presúvali vlakom do Žiliny. Všetkým sa poda-
rilo nezaspať, a tak o 6:20 ráno sa 31 študentov  
a študentiek z našej školy (Saška, Ninka a Yuliia  
z našej triedy) pod dozorom pani učiteľky Stren-
kovej a mňa kochalo výhľadmi na ranné Tatry  
a okolitú prirodu. Ak práve skupinovo neraňajko-
vali. Veľmi si cením tak záujem, ako aj disciplí-
nu. Bol to určite zázitok vidieť hru Tom Sawyer 
(od Marka Twaina) v podaní skvelého tímu ama-
térskych anglických hercov. V škole sa v ten deň 
ocitol Mikuláš v spoločnosti čerta a anjela, a niečo 
dobré, vysoko čokoládové, tu nechal aj dievčatám, 
ktoré boli na divadelnom predstavení. 

Tento mesiac urobilo počasie a dozvuky z imatri-
kulácie svoje, zachorelo hneď niekoľko študentov. 
Niektorí sa stihli 100% zotaviť, iní ešte pokašlie-
vajú a je im v triede zima. Verím, že prázdniny im 
o to viac prospejú a v januári sa vidíme opäť v pl-
nej a zdravej zostave. 

Všetkým Vám prajem krásne a pohodové Vianoce! 
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News

4.A (gymnázium)
Štvrtáci opäť nelenili a decembri zbierali ďalšie 
úspechy a ocenenia.

Chválim všetkým mojich štvrtákov, ktorí sami  
a z vlastnej iniciatívy krásne vyzdobili našu triedu 
a naladili seba aj ostatných na blížiace sa Vianoce. 

Emka, Miška a Stanka zviditeľnili našu školu  
v Prahe, keď na Československej dejepisnej kon-
ferencii dosiahli obrovský úspech. Získali cenu 
poroty a navyše, Stanka ohúrila všetkých svojím 
rétorickým prejavom. K úspechu dievčat prispel aj 
Robo technickou podporou. 

Oceňujem aj dievčatá, ktoré pracujú v redakčnej 
rade školského časopisu, za kvalitné a originálne 
príspevky. Prispeli k úspechom školského časopi-
su, ktorý získal umiestnenie v zlatom pásme a zís-
kal tiež cenu za najlepší vizuál časopisu.

V neposlednom rade ma teší práca všetkých mojich 
štvrtákov na hodinách literatúry v anglickom jazy-
ku, najmä krásne spracovanie dejovej línie diela 
Šarlátové písmeno.
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Good 
News

5.A (gymnázium)
V decembri sa V. A sústredila na študovanie  
a na maturitné témy, ktoré ich už onedlho čakajú. 
Niektorí z našich piatakov navštívili aj novo otvo-
rený FitCubator v Poprade a inšpirovali sa novými 
možnosťami na svoj osobný rozvoj. Svoju tvrdú 
prácu a rok 2019 ukončili radostne na vianočnom 
bowlingovom turnaji.
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