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Milí rodičia,
môj dnešný úvodník bude aktuálny.
Je sobota ráno. Sobota s prívlastkom
volebná. Notebook otváram s pokojným vedomím, že na mňa už „nevyskočí“ žiadna politická reklama.
Vo všetkom vraj treba hľadať nejaké
pozitíva. Áno. Moja malá dcéra si zopakovala sla–bi–ko–va–nie a s radosťou pozorujem, že môj starší syn si
vie s pozitívnym úsudkom správne
vybrať z množstva informácií. Som
naňho hrdý.
Som hrdý aj na našich študentov gymnázia, ktorí si mohli simulované parlamentné voľby vyskúšať priamo v škole, a tak vyjadriť svoj slobodný názor.
Komu v nich dali svoj hlas, to si môžete pozrieť a prečítať v článku na našej webovej stránke.
To však neboli jediné voľby, ktoré sa
vo februári u nás, v Life Academy, konali. Ako už možno viete, pani riaditeľka Mgr. Soňa Svienta úspešne prešla výberovým konaním na riaditeľku
Súkromnej spojenej školy. Rada školy jednomyseľne rozhodla, že aj počas
ďalších piatich rokov bude našou riaditeľkou. Aj touto cestou jej osobne,
ale aj za náš tím srdečne blahoželám.
V Good News sa Vám, milí rodičia, snažíme pravidelne prinášať tie
najlepšie a najzaujímavejšie správy
zo školského života Vašich detí v Life
Academy. Verím, že aj pri februárových novinkách z Vašej, ale aj z iných
tried si oddýchnete, pousmejete sa
a čo–to zaujímavé sa dozviete.
— Mgr. Róbert Mýtnik
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Súkromná materská škola
Šmolkovia
Fašiangový mesiac február si veru
v triede Šmolkov poriadne užili. Bol
plný farieb, tvarov, hudby, spevu.
Úplne najdôležitejší bol pre mnohých
Šmolkov ich prvý karneval. V triede
sa zrazu objavili princezné, víly, zvieratká, prišla i Červená Čiapočka, kráľ,
ale aj záchranári a automobilový pretekár. Deti sa nielen zabavili, ale potrápili svoje hlavičky a rúčky pri rôznych súťažiach, ktoré boli pripravené
v rozprávkovej krajine, na ktorú sa
v ten deň zmenila celá materská škola. Vrcholom podujatia bola spoločná
diskotéka v telocvični, po ktorej naši
Šmolkovia, príjemne unavení sladko
zaspinkali ako Šipkova Ruženka.
» Späť na obsah

Šidielka
Šidielka sa prehupli do druhého polroka s veľkým odhodlaním zvládnuť
všetko, o čom sa v našich zimných hodnoteniach písalo. Skúšali sme, trénovali, navzájom sa ako správni kamaráti
povzbudzovali. Našťastie nám ostáva ešte pár mesiacov, počas ktorých
budeme trénovať našu trpezlivosť,
spoluprácu aj tichší hlas, aby sme si
na konci roka mohli povedať, že sme
to zvládli.
Február sa v našej triede niesol v znamení farieb, tvarov, ale aj fašiangovej
zábavy. Pripravovali sme sa na dlho
očakávaný karneval, počas ktorého sa
naše triedy premenili na rozprávkové
krajiny, v ktorých sme zvládli rôzne
disciplíny. Odmenou nám boli nielen
fašiangové dobroty, ale aj poriadna
diskotéka. Pre mnohých to bolo prvé
stretnutie s rôznymi maskami a my
máme radosť, že to zvládli a zapojili
sa.
Tešíme sa najmä z toho, že Šidielka
sú veľmi kamarátske a navzájom sa
podporujú.
Aj keď koniec februára nám priniesol
ešte trochu snehu, my sa už nevieme
dočkať jarných dobrodružstiev, ktoré
na nás čakajú.
» Späť na obsah

Sovičky
Farebná výzdoba v našej triede naznačovala, že Sovičky sú na 100% pripravené na fašiangové obdobie. Počas
tohto mesiaca si užili nielen rozprávkový karneval a Valentínsky deň, ale
aj mnoho narodeninových či meninových osláv. Posledné dva mesiace sa
Sovičky zamerali na sociálnu zručnosť KOMUNIKÁCIA, vďaka ktorej už veľakrát vedia sami vyriešiť
menšie nezhody medzi sebou. Samozrejme, túto sociálnu zručnosť budeme trénovať a prehlbovať aj naďalej.
Konzultácie s rodičmi, ktoré sme mali
v tomto mesiaci, boli skvelým zhodnotením veľkých, ale aj malých pokrokov našich Sovičiek. Veríme, že aj
v nasledujúcich mesiacoch budú takto
skvelo napredovať.
» Späť na obsah

Vševedkovia
Po januárovom šantení na snehu, sme
mesiac február prežili hravým spôsobom.
Preskúmali sme svet čísel, písmen, tvarov i farieb. Karnevalovo sme sa naladili a užili si veľa fašiangovej radosti. Ďalšou zaujímavou témou, ktorou
bolo ľudské telo, sme február ukončili.
Naše poznávanie a usilovnosť ale nekončí, blíži sa pomaly zápis do školy,
tak náš čaká ešte veľa práce a zábavy.
» Späť na obsah

Súkromná základná škola
Cestovatelia
U prvákov pokračujeme v intenzívnom spoznávaní písmeniek. Vo februári začal náš triedny tlačiarenský škriatok spoločne s našou pani učiteľkou
Martinkou rozdávať Rad pera. Veru,
v triede už je niekoľko Cestovateľov,
ktorí píšu plniacim perom. A ide im to
naozaj vynikajúco.
V tomto mesiaci sme začali intenzívne pracovať na našich ročníkových
prácach. Keďže to prváci ešte nikdy
nerobili, potrebujú intenzívnu pomoc
rodičov i pani učiteľky. Ale prvý krok
– vybrať si tému zvládli všetci na výbornú. Koncoročná vedecká konferencia bude určite veľmi zaujímavá
a podnetná.
Aj tento mesiac trénujeme sociálnu
zručnosť priateľstvo a rozprávame sa
o nej. O tom, aké je priateľstvo dôležité, prišli deťom porozprávať aj herci
z bábkového divadielka HOKI POKI
a zožali obrovský úspech.
Vo februári sme, samozrejme, nezabudli ani na Valentína. Vo Valentínskej
pošte sme si našli krásne Valentínky
a jednu krásnu Valentínku sme vyrobili aj pre mamku a ocka.
No a o období Fašiangov a zvykoch
našich predkov nám na tvorivých dielňach porozprávali pracovníci Podtatranského múzea v Poprade. Každý prvák si urobil peknú fašiangovú
masku či škrabošku. Na záver si každý pochutnal na tradičnej fašiangovej
pochúťke – na šiške.
» Späť na obsah

Bádatelia v živočíšnej ríši
Máte radi zvieratá? My áno a veľmi,
preto sme sa rozhodli prebádať živočíšne spoločenstvá nielen na prvouke,
ale aj na ostatných vyučovacích hodinách. Počas čítania sme sa dozvedeli,
ktoré zvieratá žijú vo svorkách a ktoré
v stádach, kolóniách či pároch.
To, že labute, jelene, medvede… nepotrebujú mäkčeň a vlci–vlky sa píšu
rozdielne, sme stvárnili a zapísali
do nami vytvoreného pexesa.
Kopec zábavy sme zažili na anglickom jazyku, keď sme sa snažili opísať a napodobniť zvolené zvieratko,
ktoré sme nakoniec vymodelovali.
Krádeže zvierat, ich úhyn pri love, narodenie mláďat nás sprevádzali zloženými slovnými úlohami, ktoré sme
si vymysleli pre svojich spolužiakov
a boli sme naozaj perfektní.
» Späť na obsah

Pátrači
Aj keď bol február kratší mesiac,
s Pátračmi sme stihli mnoho aktivít.
Začnem výchovami. Na jednej hodine
telesnej výchovy Kubko ukázal svoju
zručnost, keď pri bežných chlapčenských kľukoch dokázal niekoľkokrát
zatlieskať. Samozrejme, sme mu tlieskali aj my. Zároveň sa stal motivátorom pre ostatných.
Na výtvarnej výchove nezaháľal nikto.Téma Valentín bola inšpirujúca pre
každého z nás. Vyrábali sme slovenské, ale aj anglické valentínky. Chlapci a dievčatá ukázali svoju kreativitu
na etickej výchove, počas ktorej vytvorili krížovky o prírode. Lúštili sme
ich spoločne aj s druhákmi.
Neskutočnú tvorivosť a otvorenú fantáziu preukázala aj Lea, ktorá napísala
krátku, ale výstižnú básničku o dosnívaní svojho snívaníčka v Krajine čudesna počas hodiny čítania. Mesiac
sme, okrem iného, ukončili aj prácou
v skupinách. Pátrači kreslili obrázkový kalendár o ľudových predpovediach počasia – o pranostikách. Každá skupina svoje vydarené ilustrácie
skvele odprezentovala.
Saška, Stelka, Sofi a Teri sa chystajú
na triedne kolo v súťaži Slávici z lavice. Sama som zvedavá, ako to dopadne.
Už teraz sa teším na marec, prvý jarný mesiac, ktorý prežijem s mojimi
Pátračmi.
» Späť na obsah

Pozorovatelia
Zdá sa to ľahké, keď Vám niekto povie: „Zaši, priši, vyši…“ Ale je to naozaj tak? Skúsili sme. Deti si vybrali
bavlnku, vzali do ruky ihlu a … Betkááá. Potrebovali zachrániť. Našťastie
máme v triede zručné krajčírôčky
a tie zachraňovali spolu so mnou. Však,
Miuška? Zistili sme, že aj navliecť bavlnku do ihly treba vedieť. A tak sme
sa učili a cvičili sme si pritom nielen
trpezlivosť, ale aj krajčírsku zručnosť.
Ak na to šiel niekto silou, bavlnka to
nezvládla, praskla a boli sme opäť
na začiatku. Postupne sa deti do toho
dostali. „Zašili“ sa vo svojej lavici
a tam zvádzali boj – ihla verzus bavlnka. Vidieť ich takto naplno zaujatých
touto manuálnou prácou bolo veľmi
milé. Nakoniec sme si spolu v kruhu hodnotili svoje krížikové úspechy
a čuduj sa svete… Eliáško rozprestrel
svoju panamu a na nej stála celá rota
krížikov v pozore. Boli to najmenšie
možné krížiky, ktoré sa dali na túto látku vyšiť a všetky navlas rovnaké. Ostatní spolužiaci sa tiež nedali zahanbiť a aj ich dielka sú hodné pochvaly.
Mnohí si spomenuli, že doma videli
šikovné ruky starých mám a domov
odchádzali s odhodlaním pokračovať
a rozvíjať sa aj týmto smerom.
» Späť na obsah

Výskumníci
Po polročných prázdninách ma čakalo veľké prekvapenie. Posledný
januárový týždeň som sa zúčastnila lyžiarskeho kurzu s gymnazistami
a Výskumníci tak mali prvýkrát možnosť stráviť pár dní so suplujúcimi učiteľmi. Po návrate do školy sa ku mne
dostali na Výskumníkov samé chvály, pretože celú dobu boli nápomocní,
s ochotou vždy pomáhali, vždy mali
motiváciu učiť sa a boli veľmi usilovní. Som na nich hrdá.
Onedlho prišiel Valentín a s ním spojená Valentínska pošta nielen u nás
v triede, ale aj na celej škole. Dávali sme si vyrobené srdiečka, ozdobili
vyrobené wafle, na ktorých sme si aj
pochutili. Do triedy nás prišiel pozrieť
aj náš bývalý spolužiak Maťko, ktorý sa odsťahoval do Bratislavy a mal
prázdniny. Tak to bolo radosti! Matejkovi sa ani nechcelo odísť domov.
A čo záver mesiaca? Aj ten bol veľmi
zaujímavý. Na hodinách prírodovedy
sme pracovali s elektrickými obvodmi, zapájali ich, skúšali a išlo nám to
naozaj skvele.
» Späť na obsah

Námorníci
Nenadarmo sa hovorí, že slová nie sú
iba vetrom, ale slová sú čosi, čo sa má
vyjadriť. A naši Námorníci v mesiaci február vyjadrovali pomocou slov
svoje sympatie, lásku a obdiv. Niekoľko dní svedomito vytvárali krásne pozdravy, ktoré sa rozdávali v Deň
sv. Valentína. Chcem sa veľmi pekne poďakovať Viki a Julke. Ich milé
pozdravy mi skrášľujú učiteľský stôl
a robia mi radosť každý deň. Aj ja im
chcem vyjadriť veľkú vďaku za to,
že ma prijali medzi seba, za ich spoločnosť v školskej jedálni a za všetky
vtipné momenty, na ktoré budem vždy
veľmi rada spomínať.
Dobrou novinou sa môže pochváliť aj
Alex K., ktorý úspešne reprezentoval
našu školu a vyhral Olympiádu detí
a mládeže mesta Poprad v štartoch
na sánkarskom trenažéri.
Piatakom sa darí aj pri tvorbe tvorivých úloh. Na hodinách dejepisu vypracovali zaujímavé projekty na tému
Môj vysnívaný dom.
Veľmi chválim Denisku, vďaka nej je
Dominik na hodinách sústredenejší.
Teší ma, že sa lepší aj správanie počas
prestávok. Stanko svoj voľný čas využíva na kreslenie máp, ktoré ho vedia upokojiť a je evidentné, že ho to
veľmi baví. Od svojich kolegov dostávam čoraz častejšie pozitívne reakcie,
že moji žiaci počas prestávok neustále pomáhajú škôlkarom a správajú sa
„dospelácky“. A aj preto máme jeden
odkaz pre našich najmenších: „Milí
naši škôlkari, ste veľmi šikovní, lebo
sa už učíte dávať si papučky na nohy.
Máme vás veľmi radi. Ste naši najlepší kamaráti.
» Späť na obsah

Súkromná základná škola
Dobrodruhovia
Ešte päť dní a bude to tu! Takto odpočítavali Dobrodruhovia nástup na jarné prázdniny. Február rýchlo prešiel
a my sa podelíme s Vami o naše zážitky z triedy. Pracovali sme celý mesiac
ako včeličky. Prvácka štvorka – Zarka,
Hugo, Timko a Jakubko sa môže pochváliť pekným čítaním. Ručičky ich
už počas písania počúvajú, písmenká
sedia na riadku. V matematike sme
rozšírili číselný rad o ďalšie čísla, no
a v prvouke spoznávame lesné živočíchy. Škoda, že ich nemôžeme doniesť
do triedy – aj takáto pripomienka padla zo strany prvákov. Veľkú pochvalu
za spoluprácu pri prepise slov z tabule si zaslúžia Sárka a Tobi počas hodiny anglického jazyka. Nadobudnutú sociálnu zručnosť – spolupráca sme
mali možnosť vyskúšať si pri tvorbe
projektu na tému mokradí. Dalo nám
to zabrať, pretože zorganizovať spoločnú prácu na rovnakom cieli nie je
vôbec jednoduché. Danielko bol aktívny nielen na besede v enviro učebni, ale aj počas tvorby projektu. Tretiaci a štvrtáci na hodine prírodovedy
mali možnosť vyskúšať si zostrojiť
jednoduchý elektrický obvod. Poukladať vodiče tak, aby nám to svietilo
a k tomu sa krútila aj vrtuľka bolo náročné. Ale podarilo sa. Sme na seba
pyšní! A čo dodať na záver? Celá trieda doma a počas prestávok aktívne číta
a tým pracuje na Kráľovi čitateľov.
» Späť na obsah

Objavitelia
U Objaviteľov sme zažili veľmi tvorivý mesiac. Znamenalo to však viac
ako len pomoc pri výzdobe triedy
a vytvorenie fašiangových klaunov.
Piataci sa odviazali pri téme nonsens,
kde svoju fantáziu využili na tvorenie
krátkych viet. Napríklad sme zistili,
že Leon „hodil podlahu o loptu“, Erik
„išiel do práčky po obchod“ a „citrón
zjedol Viky“. Ani šiestaci nápadmi
nešetrili. Na fyzike tvorili vlastné meradlá dĺžky a objemu, ktorých presnosť
potom testovali pri rôznych úlohách.
Kiko ako jediný chlapec – šiestak sa
tak vžil do meraní, že Kajka s Aničkou
len prekvapene pozerali. Myslím si, že
po našom tvorivom februári sa môžeme tešiť na zaslúžené jarné prázdniny.
» Späť na obsah

Prieskumníci
Po polročných prázdninách sa
Prieskumníci museli popasovať
so zmenou triednej učiteľky. Nebolo to
jednoduché, ale zdá sa, že sme predsa
len našli spoločnú reč. Spája nás chuť
objavovať nové veci a vzájomná radosť z našich úspechov. Preskúmali
sme dohodu a aj všetky triedne pravidlá, pokračujeme v začatých projektoch, ale pracujeme aj na nových.
Na hodine ANJ prieskumníci vytvorili
plagát na tému LONDÝN – spoločne
ho nielen napísali, ale aj ozdobili typickými londýnskymi symbolmi. Prichádzajúce prázdniny nás určite nabijú novou energiou a oddýchnutí sa
s radosťou pustíme do ďalších výziev,
ktoré nás ešte čakajú…
» Späť na obsah

Kozmonauti
Oddýchnutí po polročných prázdninách sme plní energie začali nový
mesiac február. Bol veľmi rýchly, ale
aj bohatý na zážitky. V prvej polovici mesiaca sme všetci zamerali svoju pozornosť na blížiaci sa sviatok sv.
Valentína. Boli sme veľmi kreatívni
a mali sme neúrekom nápadov
pri tvorbe valentíniek pre svojich
spolužiakov, kamarátov či učiteľov.
Na hodine ANJ ôsmaci vytvorili spoločný plagát na tému Londýn. Tvorba,
grafika, celkový vzhľad – na všetkom
pracovali spoločne ako jeden kolektív,
za čo ich veľmi chválim a som na nich
hrdá. Naty, Paľko, Vladko a Martin
preukázali svoju zručnosť v spracovaní údajov a vytvorili krásne projekty z dejepisu na tému II. svetová vojna či z fyziky na tému slávni fyzici.
Predviedli úžasnú grafiku, prevedenie
a dokázali, že vedia pracovať s informáciami a vyberať tie najdôležitejšie.
Ôsmaci sa na hodine literatúry vcítili
do role detektíva Hercule Poirot. Snažili sa rozlúštiť, kto bol vrahom v diele Vražda v Orient Exprese. Vžili sa
do situácie, ako cestujú vlakom
a snažia sa prísť na koreň tejto úkladnej vraždy. Vraždu sa nám nakoniec
podarilo rozlúsknuť vďaka filmovej
ukážke, ktorú sme si pozreli. Pre niektorých to bol prekvapivý záver a už
teraz sa tešíme na ďalšie príbehy, ktoré nás čakajú. Po usilovnej práci sa
už všetci tešíme na zaslúžený oddych
v podobe jarných prázdnin.
» Späť na obsah

Stopári (Krásne Sady)
Fašiangy v Krásnych Sadoch
20. 2. sme v Krásnych Sadoch usporiadali fašiangovú zábavu spojenú
s pochovávaním basy. Deti si počas
celého mesiaca vyrábali originálne,
tradičné masky. Tak na Fašiangoch
u nás nechýbala ani maska Vojaka,
Rysa, Líšky, Kohúta, Vlka, Cigánky,
Moreny či Kozy, alebo Starej baby.
Súčasťou bola aj maska Turoňa, ktorý nám celý deň vyhrával na husličky.
Zapojili sa aj rodiča, ktorí úžasne doplnili fašiangovú atmosféru o maškary.
Medzi rodičmi bola napríklad Mužena či Ježibaba. Spievalo sa, tancovalo, piekli sa šištičky a na záver sme
sa rozlúčili s našou milovanou basičkou, na ktorú sa zas budeme tešiť opäť
o rok.
» Späť na obsah

Súkromné osemročné
gymnázium
Príma
V mesiaci február sa žiaci prímy
na hodinách španielčiny venovali zaujímavým témam súvisiacim s časom
– učili sa hodiny, dni, mesiace, ale aj
témam, ktoré súvisia s ľudským telom. Zároveň napísali ich prvý diktát
v španielčine a zvládli ho naozaj vynikajúco.
Na hodinách matematiky sa venovali
desatinným číslam a ich využitiu v reálnom živote. Tento tematický celok
zakončili trojváhovým testom, ktorí
zvládli bravúrne, z čoho mám radosť.
» Späť na obsah

Sekunda
Február v sekunde prešiel tak rýchlo, že sme si ani nestihli uvedomiť
a po polročných prázdninách nás čakajú tie vytúžené, jarné. Aký teda bol
náš február? Poznačený oddychom,
aj keď nie dobrovoľným. Mnohých
z nás zmohli virózy a rôzne zdravotné
problémy, a tak priemer vymeškaných
hodín v našej triede značne stúpol.
Napriek tomu musím skonštatovať,
že sekundanti sa pustili plnou parou
do štúdia a v novom polroku pracujú
ako včielky. Vyšší „level“ na španielčine im nerobí problémy. Číslovky
a test zo slovenského jazyka zvládli
s prehľadom. Mnohí už aktívne pracujú na svojich ročníkových prácach.
Verím, že im táto chuť zostane aj naďalej a urobia všetko preto, aby boli
so sebou spokojní.
» Späť na obsah

Tercia
Mesiac február sa niesol pre terciánov
v znamení malých víťazstiev. Na španielčine sú veľmi aktívni Dušan, Sofia, Lea a Ema. Dušan sa zúčastnil aj
na okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín a 27. februára získal 4 jednotky z fyziky. Všetci si zaslúžia pochvalu za test z učiva o slovenskom
národnom obrodení, ktorý napísali nadpriemerne. Čo sa týka životnej
zručnosti sebadôvera, ktorú práve
preberáme na komunitách, Patrik zabodoval svojím náčrtom stromu, kde
zobrazil svoje charakteristické črty.
» Späť na obsah

Kvarta
Nový polrok priniesol množstvo nových zážitkov a vedomostí. Na geografii vďaka projektom, ktoré žiaci
vytvorili a odprezentovali, spoločne
virtuálne precestovali a lepšie spoznali
naše Slovensko. Pani učiteľku veľmi
potešili výborné výsledky z trojváhového testu z chémie, keď takmer všetci žiaci dosiahli stopercentné hodnotenie. Pochvalu si celá trieda zaslúžila
aj od pána učiteľa Drozda, ktorý ocenil
príkladný a aktívny prístup všetkých
žiakov triedy k učivu zo španielčiny.
Počuli ste už o nástroji s názvom
Boomwhackers? Napoviem vám, že
vďaka nemu sa naši žiaci pravidelne stávajú na hodinách hudobníkmi.
Na informatike všetci zvládli základy
programovania a zadali počítaču niekoľko jednoduchých pokynov.
Na komunitách sme spolu tento mesiac hovorili o komunikácii a pretože
mladí v súčasnosti uprednostňujú jej
písomnú formu cez sociálne siete, hovorili sme o ich nástrahách a o tom,
ako byť na sieťach v bezpečí. Pozreli
sme si i zaujímavý dokument o fungovaní Instagramu, ktorý je momentálne medzi mladými ľuďmi najpopulárnejší.
Teší ma, že bol február pre nás taký
úspešný a prajem všetkým, aby si naplno užili zaslúžený oddych počas jarných prázdnin a aby nabrali dostatok
energie do ďalšej práce.
» Späť na obsah

Súkromné bilingválne
gymnázium
1.A
Pani učiteľka Ivanka Rusnáková pochválila 1.A triedu za výborne napísaný test z umenia a kultúry. Pani
učiteľka Janka Vernarčík, ktorá učí
konverzáciu v anglickom jazyku chváli prvú skupinu za nasadenie, disciplínu, ako aj výsledné práce – plagáty,
ktoré vytvorila 1.skupina po prebratí učiva o Spojených štátoch amerických. Pani učiteľa Martina Strenková
chváli celú triedu za vzornú prípravu
na vyučovanie. Pochvala patrí aj Bianke Žembovej, Samkovi Dubjelovi
a Jakubovi Dubjelovi za reprezentáciu školy v okresnom kole v bedmintone. Som veľmi rada, že píšem takéto
pochvalné Dobré noviny, teší ma to.
Na druhej strane sa všetci, či žiaci,
či učitelia tešia na trošku oddychu
po dobre vykonanej práci. Idú prázdniny, tak si ich užime a oddýchnime si
a po prázdninách prajem veľa síl pokračovať v dobre načatej práci.
» Späť na obsah

2.A
Vo februári sa naši druháci na hodinách úvod do literatúry anglického
jazyka venovali dielu Perla od amerického spisovateľa Johna Steinbecka
a výborne sa s týmto románom popasovali. Jedna skupina – Michal, Lívia
a Ninka si vyskúšali svoje dramatické zručnosti v scénke znázorňujúcej
časť deja, kým Martinovia pracovali
na plagáte zobrazujúcom sny žiakov
2.A do budúcna. Pani učiteľka Jana
Vernarčík, tiež ocenila aktivitu žiakov
pri diskusii a aplikačných úlohách.
Našim druhákom sa darilo aj na hodine umenie a kultúra, kde veľmi dobre zvládli test i na hodine španielčiny,
kde vyučujúci, pán Drozd, vyzdvihol
ich sústredenosť a disciplínu.
» Pozrite si video z hodiny

3.A
Počas februára sa vaše deti (spolu
s druhákmi a štvrtákmi) zúčastnili divadelného predstavenia v Žiline. Dielo Smrť sa volá Engelchen, ktoré videli, nebolo len kultúrnym zážitkom, ale
bolo aj prospešné, pretože je súčasťou
maturitnej skúšky. Po predstavení ešte
strávili niekoľko hodín v meste a potom sa, plní zážitkov, vrátili vlakom
naspäť do Popradu.
Na hodinách komunity sme sa tento
mesiac venovali debate podľa modelu
Roberta Trappa. Oboznámili sme sa
s teóriou, ako má taká debata vyzerať,
ako sa v skupinách pripravujú argumenty a protiargumenty, aké sú kritéria na dobré/silné argumenty a čomu
sa pri ich formuláciách vyhýbať. Nie
všetkým sa táto téma spočiatku zdala
atraktívna, no už po prvých diskusných
príspevkoch sa celá trieda zapojila
do debaty na tému “Každý stredoškolák/Každá stredoškoláčka by mal/a
brigádovať.” Miestami bol poradovník na speakrov. Na svoje si prišli
Anička, Teri, Viki, Ninka O., Saška,
Laura, Erik aj Julka s Naty. Debatu
napokon vyhral tím, ktorý predstavoval argumenty za.
3.A je trieda zdatných debatérov a hladošov, ktorá si z parapetnej dosky urobila bufetový stôl s rôznymi studenými aj teplými pokrmami. Majú dobrý
apetít. Hladní sú rovnako po ako pred
obedom. Častokrát počas výuky sledujem osudy rýchlych pokrmov, napríklad croissantov spečatených kolektívnym apetítom, ako kolujú aj medzi
štyrmi, kým z nich ostane len obal.
Ktorý v tom lepšom prípade ostane
v lavici. V tom horšom na zemi. Dlážka 3.A po vyučovaní pripomína galériu s avantgardnými kolážami netriedených obalov. Častokrát sa cestou
do zborovne zamýšľam, ako asi vyzerajú ich izby doma. A či aj môj syn
bude raz takýto jedák.
Je to trieda, ktorá príkladne dbá o svoj
pitný režim. Dodržujú ho usrkávaním
si z fliaš v pravidelných menej než päťminútových intervaloch. To sa potom
odráža na zvýšenej potrebe navštíviť
toaletu. Sem–tam im takáto fyzická
aktivitka plnohodnotne nahradí energizér.
Záverom by som rada zablahoželala
Ninke Majerovej a Terke Vladárovej
za úspešné zvládnutie všetkých komisionálnych skúšok. Dievčatá to zvládli bravúrne. Pán učiteľ Drozd tiež vyzdvihuje prístup a prispôsobenie sa
Ninky Majerovej po návrate z USA,
kde celý polrok nebola vôbec v kontakte so španielčinou. Vďaka svojmu
nasadeniu na hodinách a svedomitým
prípravám na ne dobehla všetko zameškané.
Všetkým Vám aj Vašim blízkym prajem príjemné dni počas jarných prázdnin.
» Späť na obsah

4.A
Blížiaci sa termín písomnej časti maturitnej skúšky za slovenského jazyka
a literatúry v 4.A cítime na každom
kroku. Slovenský jazyk sa stal takmer
stredobodom vesmíru všetkých štvrtákov. No vo svojej práci štvrtáci nepoľavujú ani v ostatných predmetoch.
Pri srdci ma hreje odkaz od pána učiteľa Drozda, ktorý píše: „Ak by existovala súťaž o naj… triedu, bez váhania by som hlasoval za 4.A, čo sa
týka prístupu a zodpovednosti k učivu
a k hodinám.“ Ocenenia sa dostalo aj Eme a Vanesse od pána učiteľa
Andráša za pracovné listy a mapy mysle.
Vo februári štvrtáci nezaostávali ani
v reprezentácii školy. Miška Želonková našu školu úspešne reprezentovala
v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
Milí moji štvrtáci, vytrvajte vo svojom nasadení a prístupe k štúdiu. Prajem vám veľa šťastia pri vašej prvej
maturitnej skúške.“
» Späť na obsah

5.A
Seminaristka Paula Duroňová spravila prieskum o reklame medzi spolužiakmi a učiteľmi gymnázia v rámci
projektu na predmet umenie a kultúra. Pôvodným cieľom dotazníka bolo
uspokojiť jej zvedavosť, ktorá pramenila z debaty o reklamách a ich vplyve
na ľudí a nakupovanie. Dotazník sa
skladal z desiatich otázok. Niektoré
odpovede boli predpokladané, no iné
boli prekvapivé. Odpovedalo viac než
108 ľudí. Zúčastnili sa ho rôzne vekové kategórie, ale najviac účastníkov
bolo vo veku 15–20 rokov. Výsledok
zdieľala so spolužiakmi a začala veľmi zaujímavú debatu. Piataci sa okrem
tvorby projektov venujú aj príprave na externú časť maturitnej skúšky
z anglického jazyka na úrovni C1, ktorá ich čaká 18. marca. Príprava a samotná maturita nie je jednoduchá, ale
s pomocou angličtinárov a tvrdou prácou to určite zvládnu.
» Späť na obsah
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