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Sila pozitívneho slova
Nedávno som s kolegyňami zažila 
veľmi zaujímavé školenie, ktorého 
súčasťou bola aktivita s názvom Pozi-
tívne ohováranie. Úlohou účastníkov 
bolo hovoriť dve minúty o niekom 
zo skupiny len v pozitívnom duchu.  
Po dlhom čase som si pri tom uvedo-
mila, aké príjemné je niečo pozitívne  
a sebe počuť, ale ešte príjemnejšie bolo 
môcť niekomu niečo pekné povedať  
a potešiť ho. V tejto uponáhľanej dobe 
na to často zabúdame, sme zavalení po-
vinnosťami, termínmi a neostáva nám 
čas na pozitívne hodnotenie toho, čo 
sme prežili a tých, ktorí to prežívajú 
 s nami.
Myslím si, že práve polrok, ktorý 
máme všetci úspešne za sebou, je ide-
álnou príležitosťou na ocenenie a po-
ďakovanie. Ja by som rada poďako-
vala vedeniu školy za možnosť byť 
jej súčasťou a za to, že sa od nich kaž-
dý deň naučím niečo nové. Ďakujem  
za spoluprácu mojim úžasným kole-
gom a zároveň priateľom. Uvedomu-
jem si, že nie každý má to šťastie, že 
svojich kolegov takto môže nazývať. 
Ďakujem aj rodičom za dôveru, kto-
rú vkladajú do nás, učiteľov, keď nám 
zverujú to najcennejšie, svoje deti.  
A ďakujem aj našim žiakom za to, že 
nielen my, učitelia, posúvame a for-
mujeme ich, ale oni nám to vracajú  
a posúvajú dopredu nás.
V Life Academy si pravidelne kaž-
dý mesiac nájdeme čas a priestor  
na pochvalu a ocenenie Vašich detí 
prostredníctvom Good News, ktoré 
Vám práve posielame, lebo veríme  
v silu pozitívneho myslenia a slova. 
Za celý náš kolektív Vám prajem prí-
jemné čítanie.

— Mgr. Jana Markóčiová

Prečítajte si náš januárový 
výber z internetovej stránky, 
Instagramu a Twitteru:

 » MŠ: Prvá januárová sánkovačka
 » ZŠ: O priebehu zimných aktivít
 » SG: Workshop o voľbách 2020
 » Web: všetky januárové články
 » Instagram Top Foto
 » Twitter novinky

Zvoľte si školu alebo triedu, 
ktorá vás zaujíma a kliknite 
na ňu:

Súkromná materská škola
 » Šmolkovia
 » Šidielka
 » Sovičky
 » Vševedkovia

Súkromná základná škola
 » Cestovatelia
 » Bádatelia
 » Pátrači
 » Pozorovatelia
 » Výskumníci
 » Námorníci
 » Dobrodruhovia
 » Objavitelia
 » Prieskumníci
 » Kozmonauti
 » Stopári (Krásne Sady)

Súkromné osemročné 
gymnázium

 » Príma
 » Sekunda
 » Tercia
 » Kvarta

Súkromné bilingválne 
gymnázium

 » 1.A
 » 2.A
 » 3.A
 » 4.A
 » 5.A

https://lifeacademy.sk/2020/01/08/prva-januarova-sankovacka/
https://lifeacademy.sk/2020/01/14/zaver-tyzdna-zimnych-aktivit/
https://lifeacademy.sk/2020/01/23/workshop-o-volbach/
https://lifeacademy.sk/category/mesiac/januar-2020/
https://www.instagram.com/my_life_academy/
https://twitter.com/YourLifeAcademy
http://lifeacademy.sk/


Súkromná materská škola

Šmolkovia
V prvom mesiaci nového roku sa nám 
pani Zima úspešne skrývala, napriek 
tomu sa naši Šmolkovia nenudili. Zim-
nú atmosféru si vytvorili v triede v po-
dobe guľovačky s papierovými guľa-
mi, lyžovali na kartónových lyžiach, 
koberec sa zmenil na klzisko. Naučili 
sa starať o svoje telo v zimnom obdo-
bí, pri čom im odborne asistovala na-
ozajstná pani doktorka. Zažili auten-
tickú atmosféru hokejového tréningu 
našich Kamzíkov, ktorých navštívili 
dokonca v kabíne. Ako praví škôlkari 
získali aj naši najmenší svoje polroč-
né hodnotenia, ktoré ocenili ich veľké 
pokroky v mnohých oblastiach. Te-
šíme sa na ďalšie spoločne strávené 
chvíle, dobrodružstvá a objavy.

 » Späť na obsah

Šidielka
Začiatok nového roka naša trieda od-
štartovala naozaj športovo. Stihli sme 
prvú tohtoročnú sánkovačku aj tré-
ning hokejistov. Koniec mesiaca však 
neznamená, že sme skončili. Aj po-
čas nasledujúcich mesiacov budeme 
v športovaní pokračovať, pretože už 
onedlho začíname náš športový krú-
žok v telocvični Fun&Fit, na ktorý 
sa všetci veľmi tešíme. Našou témou 
v januári bola zima a my sme sa za-
merali na precvičovanie matematiky. 
Počítali sme vločky, skladali snehu-
liakov aj porovnávali veľkosť vtáči-
kov, ktorí prileteli do našej vyrobenej 
vtáčej búdky. Veľmi nás potešilo, že 
všetky deti už skvelo zvládajú oblie-
kanie a vyzliekanie. Aj vďaka Vám 
už nie je obliekanie von nekonečným 
príbehom. Môžeme sa teda s radosťou 
pustiť do zdolávania nových výziev.  
O tom, ako sa deťom darilo počas prvé-
ho polroka, ste sa už dozvedeli z našich 
„Zimných správ z úľa“. Sme pyšné  
na to, ako skvelo naše Šidielka zvláda-
jú všetky úlohy, ktoré pre ne chystáme  
a tešíme sa na ďalšie spoločné dni.

 » Späť na obsah

Sovičky
Aj keď sa Perinbabke tento rok veľmi 
nechce skákať po perine, prvý mesiac 
v roku 2020 patril v našej triede jed-
noznačne vonkajším aktivitám. Sna-
žili sme sa využiť počasie, ktoré nám 
celkom prialo. Mráz nás vyštípal, sl-
niečko nás ohrialo a vďaka tomu sme 
každý deň chodili dnu s červenými 
líčkami. Celý mesiac január sme spo-
znávali naše telo, o ktorom mali naše 
Sovičky naozaj skvelé vedomosti. Ve-
ríme, že v najbližších dňoch nám ešte 
nasneží a my si budeme môcť užiť 
zimu naozaj naplno.

 » Späť na obsah

Vševedkovia
Január je mesiac zimy a čas na zimné 
športy. Vševedkovia neváhali a napl-
no sa rozbehli v týždni zimných ak-
tivít. Počasie aj snehové podmienky 
boli výborné a chuť a odhodlanie mali 
Vševedkovia veľkú. A tak teraz už 
možu smelo povedať, že sa z nich stali 
lyžiari. Po návrate do škôlky si pred-
školáci precvičujú vedomosti, ktoré 
budú potrebovať na zápise do školy. 
Je pred nimi ešte veľa práce.

 » Späť na obsah

https://www.instagram.com/my_life_academy/


Súkromná základná škola

Cestovatelia
Január sa u Cestovateľov niesol v zna-
mení zimných športov. Pre niekto-
rých prvákov to bolo prvýkrát, čo stáli  
na korčuliach či na lyžiach, niektorí 
sa vo svojom majstrovstve zdokona-
lili. Všetci však prekonali svoje JA  
a na svahu či na ľade podávali fantas-
tické výkony.
Fantastické výkony podávali Ces-
tovatelia aj v škole. V písaní a číta-
ní robia veľké pokroky, niektorí už 
začali čítať aj detské knižky. Ani  
na matematike nikto nezaháľa. Počítanie  
do desať nám ide jedna radosť. Pri skú-
maní vecí okolo nás sme sa v januári 
zamerali na neživú prírodu. Skúmali 
sme ČAS. Pomocou kyvadla či presý-
pacích hodín sme merali jeho plynu-
tie. A tiež sme v prírode hľadali vodu 
a jej podoby.
V Tatranskej galérii sme sa boli po-
zrieť na najlepšie výtvory detí v sú-
ťaži Anjel Vianoc. Každý prvák si  
na výstave našiel toho svojho TOP an-
jela.
No a keďže nám to na korčuliach 
išlo vynikajúco, tak sme si to v záve-
re mesiaca zopakovali na Karnevale  
na ľade. Cestovatelia si to užili plný-
mi dúškami.
Najviac spomienok si však naši prvá-
ci odnesú zo svojej prvej Oslavy vy-
svedčenia. Deti si s hrdosťou prebrali 
svoje prvé oficiálne vysvedčenia, do-
konca vytvorili aj originálne vysved-
čenia pre svojich rodičov, pani učiteľ-
ky, pani riaditeľku, tety upratovačky 
a tety kuchárky. A ako každá správna 
oslava, ani táto sa nezaobišla bez tor-
ty a super hostinky.
Do druhého polroka želáme Cestova-
teľom ešte viac zážitkov a väčšie úspe-
chy.

 » Späť na obsah

Bádatelia
Týždeň zimných aktivít sme ukončili 
bez zranení. Na kopci v Lučivnej, sme 
my, Bádatelia, ukázali svoju výbornú 
fyzickú zdatnosť. Teraz už vieme, že 
naša zdatnosť pramení zo starostli-
vosti o naše telo. Vedeli ste, že máme 
viac ako 650 svalov alebo, že kosti 
majú nielen opornú, ale aj ochrannú 
funkciu? To, prečo sme športovo zdat-
ní, ako pracujú svaly či ako sa chrániť 
pri športe, sme vypátrali na hodinách 
prvouky a tvorby nášho spoločného 
projektu o ľudskom tele.

 » Späť na obsah

Pátrači
Slovenský jazyk, matematika, príro-
doveda, vlastiveda…. Vyučovacie ho-
diny, na ktoré prichádzali do pátrač-
skej triedy stále iní učitelia, a tak si 
žiaci mohli vyskúšať, ako to funguje 
na druhom stupni. Moji žiaci to však 
bez akýchkoľvek problémov zvládli 
vďaka kvalifikovanému prístupu ko-
legov nielen zo ZŠ, ale aj z gymnázia 
počas mojej neprítomnosti v mesia-
ci január, za čo im patrí moja veľká 
vďaka. Pani učiteľka Majka mala sku-
točne radosť z testu, lebo všetci Pátra-
či test z anglického jazyka napísali  
na výbornú. Veľmi som sa tešila  
v stredu, keď som prišla po dlhej dobe  
ku svojim tretiačikom. Prečo? Samo-
zrejme preto, že som ich všetkých 
znova videla a mohla vystískať. Ihneď 
som ich však musela skúšať z prednesu 
poézie a prózy. Všetci boli pripravení, 
nečakali ma žiadne ospravedlnenia ani 
výhovorky v podobe: „Pani učiteľka, 
ja to neviem, zabudol/zabudla som sa 
naučiť…“ a podobne. Znova potvrdi-
li, že sú usilovní a spoľahliví, takže 
si všetci zaslúžia odmenu v podobe 
jednotky. Ďakujem aj Vám, rodičia,  
za sústavnú spoluprácu a podporu, 
ktorú mi stále mnohí z Vás prejavuje-
te. Je to veľmi dobrý, nenahraditeľný 
pocit.

 » Späť na obsah

Pozorovatelia
Tak sme to dnes zhodnotili…
Polrok prišiel nenápadne a potichu. 
Sedeli sme na koberci. Pýtala som 
sa detí, ako to vidia, keď sa pozrú 
späť: zlepšila som sa v prírodovede, 
ale ešte sa chcem v slovenčine, ja by 
som sa chcel zlepšiť v správaní, aj ja,  
no a ja som zas spokojný s tým, ako 
viem vlastivedu…
Potom si deti prečítali výpisy a slovné 
hodnotenia. V triede sedeli tichúčko  
a čítali pozorne. Zabavili sme sa pri 
vyrábaní vysvedčenia pre Vás, rodi-
čia. Dostali ste ho?

 » Späť na obsah

Výskumníci
Január sme odštartovali týždňom zim-
ných aktivít. Výskumníci si tam vyslú-
žili veľkú pochvalu za svoje lyžiarske 
zručnosti. Je to partia skvelých detí a ja 
ich musím chváliť za vzájomnú pomoc 
na svahu a správanie sa. Som na nich 
veľmi hrdá. Po návrate do školských 
lavíc nesklamali a usilovne sa pusti-
li do práce. Tamarka, Viky, Karinka, 
Tinka, Saška a Samko urobili krásne 
projekty o prvom psíkovi vo vesmí-
re – Lajke, Borisko spracoval krásne 
projekt o J.Gagarinovi. Medzitým sa 
pripravovali na triedne kolo súťaže  
v prednese poézie a prózy Hviezdo-
slavov Kubín. Výber bol ťažký, ale 
nakoniec sme sa spoločne zhodli, že 
v školskom kole nás budú reprezento-
vať Viky a Borisko. Držíme im palce.

 » Späť na obsah

Námorníci
Vianočné sviatky máme za sebou  
a nové výzvy v novom kalendárnom 
roku pred sebou.
Mesiac január bol bohatý najmä na zá-
žitky. Týždeň zimných aktivít sa začal 
korčuľovaním, a to bola opäť skvelá 
príležitosť dozvedieť sa o svojich žia-
koch niečo nové. Zistila som, že moji 
Námorníci sa cítia veľmi dobre aj  
na ľadovej ploche, sú z nich výborní 
korčuliari, ktorí sa vedia tešiť z ma-
ličkostí, napr. aj z voľného pohybu. 
Mojim malým športovcom nie sú cu-
dzie ani lyže, čo dokázali v ostatné dni 
strávené na svahu.
Týždeň zimných radovánok ubehol 
ako voda a Námorníci opäť zasadli  
do školských lavíc. Teší ma, že po troj-
týždňovom oddychu mali opäť chuť 
pracovať a tvoriť. Na hodinách etickej 
výchovy preukázali svoju originalitu. 
Bolo zrejmé, že téma o pozdravoch, 
prelomení ľadov pri začatí rozhovoru 
ich zaujala a dokázali napísať krásne 
príbehy, vytvoriť odznaky a dokres-
liť komix. Snahu si cení aj p. učiteľka 
Majka Hrobková, oceňuje najmä akti-
vitu na hodinách a pravidelnú prípra-
vu na vyučovanie.
A čo si tento mesiac najviac cením ja? 
Najviac si cením ich schopnosť kritic-
ky myslieť, ktorú prejavili na hodinách 
komunikačnej výchovy. Spoločnými 
silami sme prišli na to, ako efektívne 
využiť svoj voľný čas. Zistili sme, že 
namiesto mobilných telefónov si mô-
žeme zahrať Alias, Activity, sedmové 
karty či šach.
Pevne verím, že si so svojimi žiakmi 
aj ja neraz zahrám dobrú partičku ša-
chu.

 » Späť na obsah



Súkromná základná škola

Dobrodruhovia
Správnou nohou do nového roka, ako 
sme si to priali, sme vykročili hneď 
v prvý deň. Svoje lyžiarske kvality 
sme potvrdili na kopci. Najväčšiu ra-
dosť nám všetkým urobil Tobi, ktorý 
nezabudol, čo sa minulý rok naučil  
a Jakubko, ktorý sa odhodlal na lyže 
a v piatok padla aj slzička. Tak sa 
mu nechcelo odísť z kopca. Prekva-
pila nás aj Zarka, ktorá lyžovala ako 
profesionálka a Danielko, ktorý dopĺ-
ňal náš tím s Adamkom. Po krásnom 
týždni už na nás čakala škola a v nej 
učenie, učenie a ešte raz učenie. Blí-
žil sa polrok a my sme mali dokázať, 
čo všetko sme sa naučili, zapamätali 
si a čo všetko budeme vedieť využiť 
ďalej. Z prvákov máme skvelých či-
tateľov, skladajú slabiky do slov, slo-
vá do viet. Aj v matematike sa im darí 
a počítanie do 10 ich už neprekvapí. 
Druhák Danielko ovláda dvojhlás-
ky s prehľadom a bravúrne sa pustil  
do tvrdých spoluhlások. Vybrané slová 
vedia svojou výnimočnosťou potrápiť 
nejednu tretiacku hlavičku. A štvrtác-
ka trojica – Adamko, Sarka a Zuzka 
úspešne zvládla spodobovanie a už sa 
venujú priamej reči. Všetky naše ve-
domosti sa nám odzrkadlili na polroč-
nom hodnotení, ktoré si Dobrodruho-
via prebrali s úsmevom.

 » Späť na obsah

Objavitelia
Január sme začali pozvoľna. Po prázd-
ninách nasledoval týždeň zimných 
aktivít, kde Objavitelia preukázali vý-
borné lyžiarske aj sánkarské výkony. 
Môj obdiv patrí najmä Bibke, Viky  
a Kamilovi, ktorí tento rok nabrali od-
vahu a po prvý raz sa postavili na lyže. 
Návrat do školských lavíc po niekoľ-
kých týždňoch voľna bol síce nároč-
ný, no všetci ho úspešne zvládli. Pani 
učiteľka Katka vyjadrila veľké uzna-
nie Tomášovi za prácu na literatúre. 
Podľa jej slov je Tomi veľmi pozorný 
čitateľ, pamätá si aj najmenšie detaily 
z textu a na hodinách sa aktívne za-
pája. Ani šiestaci nezaháľali. Na de-
jepise sa im tak zapáčil pojem „kalo-
kagatia“, že ešte v ten deň sa rozhodli 
naučiť ho aj svojich mladších spolu-
žiakov. Už tradične sme záver janu-
ára spojili s rozdávaním vysvedčení  
a malou oslavou sme úspešne ukonči-
li prvý polrok.

 » Späť na obsah

Prieskumníci
Po dlhých prázdninách a týždni zim-
ných aktivít, ktoré si žiaci veľmi uži-
li, začína opäť vyučovanie. Rozbieha-
lo sa nám troška ťažšie, ale siedmaci 
to perfektne zvládli. Chcem pochvá-
liť moju triedu za perfektnú spoluprá-
cu ako v januári, tak aj za celý pol-
rok. Viacerí z Vás podali excelentný 
výkon. Verím, že Vám to ostane aj  
do druhého polroku. Ste vtipná a roz-
manitá trieda a verte, že mi budete 
veľmi chýbať. Užite si druhý polrok 
a nezabudnite: „Vzdelanie je jediná 
zbraň, ktorú nám nikto nemôže vziať.“  
Držte sa, Prieskumníci.

 » Späť na obsah

Kozmonauti
Po vianočných prázdninách sme sa 
plní zážitkov opäť v januári stretli  
v školských laviciach. No nie tak úpl-
ne. Prvý poprázdninový týždeň nás 
totiž čakali zimné aktivity v podobe 
korčuľovania a lyžovania. Po špor-
tovom týždni sa nám úspešne poda-
rilo nabehnúť na vyučovací proces  
a keďže sme šikovní, stihli sme si ešte 
aj opraviť známky, aby náš polroč-
ný výpis bol čo najlepší. Za aktivitu  
na hodinách slovenského jazyka  
v tomto mesiaci chválim Vandu, kto-
rá si po prázdninách pekne pamätala 
učivo, s chuťou a radosťou sa hlásila  
a dopĺňala ma. Sarah a Maťko nám 
zasa na hodinách literatúry dokáza-
li pekne podrobne prerozprávať pre-
čítaný text. Pani učiteľka Chmurová 
chváli všetkých ôsmakov za svedomité  
a vzorné vypracovanie domácej úlohy 
z biológie. Deviatačka Naty si vyslú-
žila pochvalu od pani učiteľky anglic-
kého jazyka za svoju schopnosť vedieť 
vysvetliť pojmy vlastnými slovami  
a svoju výbornú výslovnosť. Všetci 
deviataci sa usilovne a snaživo pripra-
vujú na testovanie, ktoré sa už blíži. 
Chválim ich za usilovnosť a povzbu-
dzujem k vytrvalosti. Mesiac január 
Kozmonauti ukončili malou oslavou 
spojenou s odovzdávaním výpisov 
a slovných hodnotení. S úsmevom  
a radosťou sme odišli na predĺžený 
víkend, pretože v pondelok nás čakali 
polročné prázdniny.

 » Späť na obsah

Stopári (Krásne Sady)
Hneď po zimných prázdninách sme si 
obuli korčule a brázdili ľad na zim-
nom štadióne v Kežmarku. Bol to náš 
prvý spoločný deň strávený na ľade, 
ktorý priniesol aj nejaké tie pády, ale 
aj výzvy. Sme radi, že za tento me-
siac sme sa od „držania sa“ mantinelu 
posunuli k plynulej jazde, a to je teda 
riadne veľký posun vpred.
Zimné obdobie prináša pre stopárov 
veľmi dobré podmienky pre stopo-
vanie divej zveri v lese. Deti z Krás-
nych Sadov objavili mnoho zvieracích 
chodníčkov a bezpečne vedia určovať 
stopy jelena, srny, diviaka či zajaca. 
Keď nám stopy v lese chýbali, jedno-
ducho sme si ich domaľovali pomo-
cou prírodnej hnedej farby vyrobenej 
zo zeminy, kakaa a kávy. Teraz už iba 
čakáme na sneh, aby sme mohli vys-
topovať aj prefíkanú líšku, čo sa sem–
tam mihne v našom lese.

 » Späť na obsah



Súkromné osemročné 
gymnázium

Príma
Mesiac január sa niesol v znamení li-
terárnych a športových súťaží. Žia-
ci prímy si zmerali svoje sily s ostat-
nými žiakmi osemročného gymnázia  
v školskom kole súťaže Hviezdosla-
vov Kubín, v ktorej Katka Novýsedlá-
ková obsadila 1. miesto v kategórií 
prednes PRÓZA a v súťaži Šaliansky 
Maťko, v ktorej bol najúspešný Arthur 
Bilgin. Obsadil takisto nádherné 1. 
miesto. Sára Schonwiesnerová, Ale-
xander Gálfy, Arthur Bilgin a Jozef 
Šifra nás reprezentovali v športových 
súťažiach zameraných na lyžovanie,  
v ktorých zaznamenali významné 
úspechy. Všetkým z úprimného srdca 
blahoželáme a veríme, že i v nasledu-
júcich mesiacoch budeme mať z nich 
takúto radosť.

 » Späť na obsah

Sekunda
Naši milí sekundanti prišli po Viano-
ciach oddýchnutí a plní očakávaní, 
čo im prinesie január. Takmer všetku 
svoju pozornosť zamerali na polročnú 
klasifikáciu, a tak nečudo, že väčšina 
z nich je so svojimi výsledkami viac–
menej spokojná. Predposledný týždeň 
prvého polroka sa niesol v duchu roz-
lúčky s naším spolužiakom Jakubom, 
ktorý bude svoju životnú misiu napĺ-
ňať mimo našej školy, nie však mimo 
nás. Rozlúčil sa s nami jeho povestný-
mi nugátovými rožkami a s obrovským 
úsmevom. My sme mu napísali roz-
lúčkové odkazy a Sofia A. mu vytvo-
rila krásny plagát so spoločnými fot-
kami. Jakub, nech sa Ti darí. Danielka 
reprezentovala triedu a na školskom 
kole Hviezdoslavovho Kubína získa-
la druhé miesto. Blahoželáme! Radosť 
sekundantom spôsobuje aj španielsky 
jazyk, lebo si vytvárajú vlastnú hru. 
Tešíme sa na výsledok. Verím, že aj 
druhý polrok bude pre nás oboha-
tením. Prajem Vám veľa nových síl  
a tvorivých myšlienok.

 » Späť na obsah

Tercia
Mesiac január sa niesol v znamení ví-
ťazstiev pre Dušana, ktorý s prehľa-
dom vyhral vo svojej kategórii na škol-
skom kole Hviezdoslavovho Kubína. 
Terciáni zahviezdili aj na chémii, kde 
prezentovali svoje príspevky týkajúce 
sa vody a jej využitia. Obľúbili si aj 
aplikačné úlohy týkajúce sa ľudského 
tela, ktoré prezentovali s veľkým za-
nietením po anglicky.
História je pre všetkých učiteľkou ži-
vota. Stopercentne to potvrdili vo svo-
jich prezentáciách Ema, Duško a Lea.
Na záver želám všetkým svojim štu-
dentom a rodičom všetko dobré v no-
vom kalendárnom roku.

 » Späť na obsah

Kvarta
V živote občas nastanú chvíle, keď sa 
zastavíme, obzrieme sa späť a rekapi-
tulujeme, čo sme prežili počas dané-
ho dňa, mesiaca či roka. V škole také-
to ohliadnutie nastáva vždy na konci 
polroka, keď žiaci očakávajú hodno-
tenie úsilia vynaloženého počas pia-
tich mesiacov. Veľmi ma potešilo, že 
väčšina našej triedy sa v porovnaní  
s minulým rokom zlepšila. Oceňujem 
snahu žiakov o porozumenie učivu  
a ochotu posúvať sa dopredu.
Žiaci prekvapili a veľmi potešili aj pani 
učiteľku Gvozdiakovú, keď sa inicia-
tívne zapojili do tvorby projektov z ob-
čianskej náuky. Chémia priniesla ďal-
šie pokusy a zaujímavé boli aj hodiny 
informatiky, keď mohli všetci uplat-
niť znalosti z programovania a vy-
tvárať animácie v Scratchi. Kreatívne 
pracovali žiaci aj na hodine výtvarnej 
výchovy, kde vytvárali nedokončené 
obrázky. Visia na chodbe pred triedou 
a každý ich vo svojom voľnom čase 
môže dokresliť podľa vlastnej fantá-
zie.
Verím, že obzretie za prvým polro-
kom bude pre väčšinu žiakov príjem-
né a prajem všetkým veľa spokojnosti 
a výborných výsledkov aj v druhom 
polroku.

 » Späť na obsah



Súkromné bilingválne 
gymnázium

1.A
Vianoce nám ubehli ako voda a ani 
sme sa nenazdali, stretli sme sa opäť 
v škole. Január bol rýchly, uzatvárali 
sa známky, riešil sa lyžiarsky výcvik. 
Nedá mi nevyhodnotiť dochádzku, 
musím skonštatovať, že som spokoj-
ná. V priemere na žiaka nám to vyšlo 
na 30 hodín, ale máme v triede žiakov, 
ktorí majú nulovú dochádzku alebo sa 
zmestia do 10 hodín. Čo sa týka pro-
spechu, všetci si zvyknúť na rýchlej-
šie tempo práce, viac učenia. Väčšina 
sa s tým popasovala veľmi obstojne. 
Je pravda, že nie všetci sú spokojní 
sami so sebou, ale v druhom polroku 
sa dá všetko zmeniť a vylepšiť. Pani 
učiteľka ANJ V. Melikantová triedu 
chváli za super atmosféru počas celé-
ho polroka, vždy sa na hodiny teší, a to 
ich má 10 do týždňa. Čaká nás lyžiar-
sky výcvik, tak si trošku oddýchneme  
od školy a povinností.

 » Späť na obsah

2.A
Nový kalendárny rok rozbehli naši 
druháci Samuel B. a Matúš N. úspeš-
nou účasťou na biblickej olympiáde  
a postupom na diecézne kolo. Absol-
vovali sme aj workshop o voľbách, kde 
sa aktívne zapájali do diskusie najmä 
Jakub Š. a Michal Ch. Ten bol prípra-
vou na simulované študentské voľby, 
ktoré budú v našej škole na začiatku 
februára. Všetci študenti nad 15 rokov 
si budú môcť vyskúšať, aké je to po-
staviť sa pred volebnú urnu.

 » Späť na obsah

3.A
Po vianočných prázdninách sme me-
dzi nami opäť privítali Terku Vladá-
rovú a Ninku Majerovú. Dievčatá sa 
vrátili zo zahraničných študijných po-
bytov – Terka zo Španielska a Ninka 
z USA. Dievčatá sa s nami podelili  
o svoje zážitky a skúsenosti, predsta-
vili nám systém štúdia v daných kra-
jinách a obe nezávisle od seba skon-
štatovali, že ich slovenská škola je 
náročnejšia. Obe čakajú komisionál-
ne skúšky z predmetov, ktoré na za-
hraničných školách nemali, a my im 
budeme držať palce.
V januári sme sa na hodinách komu-
nikačnej výchovy (naše komunitky) 
oboznámili s formou debaty Karka 
Poppera. Bol to pôvodom Rakúšan 
žijúci vo Veľkej Británii, ktorý svetu 
predstavil špecificky formát debaty, 
so striktnými aj časovými pravidla-
mi a kritériami na argumenty a tézy.  
Na najbližších komunikačných ho-
dinách si tento formát debaty reálne 
skúsime. V januári ste Vy aj Vaše deti 
zahájili prípravy na stužkovú sláv-
nosť. Chcela by som poďakovať pani 
Hamrákovej aj pani Schweitzerovej  
za ich angažovanosť a pani Schweitze-
rovej aj za ochotu byť tým človekom, 
ktorý prípravu stužkovej za rodičov 
organizačne podchytí a odkomuniku-
je.
Uplynulý piatok si študenti prevzali 
polročné výpisy známok. Celkovo si 
mnohí z nich oproti minulým rokom 
polepšili, a ak to niektorým, naopak, 
tentokrát až tak nevyšlo, budem im dr-
žať palce, aby v druhom polroku po-
tiahli a dosiahli želaný výsledok. Som 
rada, že môžem skonštatovať, že je to 
veselá, vnímavá a družná banda mla-
dých ľudi, s ktorými sa dobre spolu-
pracuje, pretože majú svoje ciele aj 
nároky.

 » Späť na obsah

4.A
Po takmer troch týždňoch oddychu po-
čas prázdnin sa štvrtáci s veľkým úsi-
lím pustili do štúdia a vylepšovania si 
polročných známok. Ich snaha a úsilie 
nevyšli nazmar, keďže mnohí dosiah-
li doposiaľ najlepší priemer spomedzi 
všetkých polročných a koncoročných 
známok. Mnohí boli aktívni aj v mi-
moškolskej činnosti a ja ako triedna 
učiteľka som mohla s radosťou a hr-
dosťou udeliť pochvaly Eme, Miške 
P. a Miške Ž za reprezentáciu školy 
a výborný prospech. Stanka Dudaško 
za svoje nikdy nekončiace úsilie tak  
v štúdiu, ako aj pri reprezentácii školy 
získala dokonca pochvalu riaditeľkou 
školy. Verím, že takto usilovne budú 
moji štvrtáci pracovať aj naďalej.

 » Späť na obsah

5.A
Do nového roku 2020 sme vstúpili 
správnou nohou a usilovne sa pripra-
vujeme na písomné maturity z anglic-
kého jazyka, ktoré nás čakajú 18. mar-
ca. Máme z nich obavy, ale veríme, 
že to dobre dopadne a všetci úspešne 
zmaturujeme. Čaká nás mesiac tvrdej 
práce a prípravy. Držte nám, prosím, 
palce.

 » Späť na obsah
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