
NEWS SO ŠTUDENTOM



OPÝTALI SME SA NAŠICH UČITEĽOV
PRVÝ, ZAUJÍMAVÝ ALEBO CENNÝ DARČEK

Vo vianočnom špeciálnom vydaní sme sa pýtali aj špeciálnu otázku, ktorú by sme sa pri
bežnom rozhovore nepýtali. Avšak, čo je na tomto článku nové alebo rozdielne od prvého
je to, že sme sa dnes zamerali na celý pedagogický kolektív a všetkých sme sa opýtali
rovnako. "Aký prvý, zaujímavý alebo najcennejší (pre vás) darček ste dostali na Vianoce?"
Poďme sa spolu pozrieť na zaujímavé odpovede našich milých učiteľov.

Ako pri prvej sme sa zastavili pri pani riaditeľke. Po položení otázky
sa na chvíľočku pozastavila v jej dennom nabitom rozvrhu
a porozmýšľala nad odpoveďou.  „Pre mňa najcennejší darček, ktorý
som na Vianoce dostala bol jednoznačne obrázok od mojich detí. Na
obrázku bol nakreslený stromček s veľa farebnými darčekmi a najkrajšie
na tom celom bol ten nadpis, ktorý tam napísali „Najlepšej mamičke“.
Tento vianočný darček bol, je a vždy bude ten najvzácnejší, ktorý som
dostala, pretože mi ho dali s láskou moji najdrahší.“   Zaspomínala si
na krásny darček na Vianoce a už sa musela zase ponáhľať plniť si
svoje povinnosti.  
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Naša cesta ďalej pokračovala za pánom učiteľom Michalom Bízikom. 
 „Aký najcennejší darček som dostal?“  usmial sa a opýtal sa nás. Po
dlhšom uvažovaní nám odpovedal.  „Keď som bol dieťa dostal som pod
vianočný stromček obrovské balenie fixiek a ceruziek. Nesmierne som sa
z neho tešil a spravilo mi to neuveriteľnú radosť, lebo keď som bol dieťa
bolo takýchto vecí v našej krajine málo. A to, že som ich mohol dostať, bolo
pre mňa neuveriteľné.“  Spomína s úsmevom.  „Keď som ich dostal, tak
veľmi som ich chcel šetril, že som fixky neotvoril celý rok, a keď som ich
nakoniec otvoril, že si idem kresliť, každá bola vyschnutá.“  Zasmial sa.  

Ako ďalšieho pedagóga sme šli „vyspovedať“ pani učiteľku
Katarínu Bourgeois. Po otázke, ktorú sme sa jej opýtali,
povedala iba:  „Fuuu. Môj prvý najcennejší darček?“  opýtala
sa a zamyslela sa.  „Takým prvým, pre mňa najcennejším
darčekom, bol jednoznačne bicykel značky „Velamos“. Bola
som ešte malá, keď som ho dostala pod stromček a nevedela
som pochopiť, ako ho Ježiško priniesol do nášho bytu. Bicykel
bol prekrásny aj preto, lebo bol bordový, ale najmä preto,
lebo bol môj.“  



Ako ďalšieho sme hľadali pána učiteľa Miroslava Malachu. Nevedeli
sme ho nájsť, pretože on stále „lieta“ medzi triedami a opravuje
wifi, ako aj počítače. Avšak, keď sme ho našli a on si na nás spravil
chvíľočku čas, spýtali sme sa ho otázku, na ktorú odpovedal
rýchlosťou blesku. 

„Fotoaparát. Môj prvý a hlavne najcennejší darček, ktorý som na
Vianoce dostal, bol fotoaparát. Pár dní pred Vianocami som ho našiel
v skrini, veľmi sa mi zapáčil, tak som chcel urobiť zopár fotiek a vrátiť
ho naspäť. Všetko by bolo v poriadku, keby ten foťák nebol 12
snímkový a ja som 9 snímok vyfotil ešte pred Vianocami, keď som ho
našiel.“ Začal sa usmievať, ba aj smiať. „Mal som veru čo robiť, aby
som to zakamufloval pred rodičmi. Ale našťastie, som robil fotky
prírody, takže sa to nedalo rozpoznať, kedy som robil tie fotky.“  Pri
rozprávaní príbehu mal šibalský úsmev na tvári, ako keby sa to
stalo len pred chvíľkou.   

2

Pri našej bádateľskej migrácii sme sa zatúlali za pani učiteľkou
Jankou Pajgerovou do triedy, kde sedela. Po položení otázky si
zložila ruky na kolená a začala úpenlivo rozmýšľať. Netrvalo jej to
však dlho a povedala:  „Určite, najcennejší darček bola pre mňa
sukňa, ktorú som dostala. Bola som asi v ôsmej triede, keď som ju
dostala, ale na tej kráse to nič nemenilo, ba to ešte pridalo. A viete
prečo?“  opýtala sa nás. My sme iba pokrútili hlavou, že nevieme
a ona pokračovala v príbehu.  „Lebo keby som bola mladšia, tak by
som nevedela, že mi ju vlastnoručne šila moja maminka. Vždy keď
som ju nosila, nosila som ju s hrdosťou, že niečo takto krásne vie
moja maminka ušiť.“  

V putovaní sme pokračovali ďalej
a zastavili sme sa pri pani učiteľke
Monike Hriníkovej. Ona nám na
otázku odpovedala hneď a bez
rozmýšľania.  „Deti.“  Pre každého
rodiča sú najväčším darom jeho deti.
A pre každého sú darom nie len na
Vianoce, ale počas celého roku, ktorý
s nimi môže stráviť.  



Na záver sme sa zastavili pri pani učiteľke Janke Rotterovej. „Ako
dieťa som verila, že darčeky pod stromček nosí Ježiško. Vianoce boli
pre mňa teda túžobne očakávaným obdobím. Svoj prvý darček si
samozrejme nepamätám, ale na fotke z mojich prvých Vianoc sedím
pod stromčekom s malou bábikou, ktorú držím za blonďavé vlásky.
Najviac mi však utkvelo v pamäti, keď som dostala rozprávkovú
knihu od Wilhelma Hauffa, ktorá ma očarila nádhernými príbehmi,
podobnými tým z Tisíc a jednej noci. Túto knihu mám dodnes a
nostalgicky si spomínam, aké pocity som mala, keď som si ju pod
stromčekom rozbalila." 

A ako dodala pani učiteľka, "Dnes už darčeky pod stromčekom
nehľadám, ale teším sa na spoločné chvíle prežité s rodinou v
slávnostnej atmosfére Vianoc.“ 

S tým musíme už len súhlasiť. Šťastné a Veselé Vianoce všetkým! 

Naše putovanie sa nám pomaly končí, avšak
ešte nezúfajte, máme pred sebou posledné
dve odpovede. Najskôr sa nám zverila pani
učiteľka Katarína Harantová. Tá nad otázkou
úpenlivo rozmýšľala, ale po chvíľočke
prezradila:

 „Na prvý darček si už, bohužiaľ, nepamätám.
Nedostávala som neviem aké „mega“ dary, ale
vždy to, čo som potrebovala. Mama, teda
Ježiško, kupoval takú „klasiku“ ako ponožky,
tielko, čiapku, šál, pyžamo. Ale pamätám si, že
vždy mi mama hovorila a aj hovorí: „V novej
veci v prvom rade do kostola.“   

Natál ia Sirotová
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Rozprávky

"Vianoce sú kúskom domova, 
ktorý človek nosí vo svojom srdci." 

- Freya Stark



Vaše nápady, návrhy a postrehy zasielajte na: casopis@ssosza.sk
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Vážení čitatelia, 

pozeráte sa na druhé vydanie nášho školského časopisu News so
študentom, ktoré sme sa rozhodli venovať ako inak než Vianociam.
Prichádza obdobie, kedy zvyčajne sedíme v pohodlí domova s
blízkymi, spoločne pečieme, pripravujeme vianočnú výzdobu,
upratujeme a očakávame príchod Štedrého dňa. Tento rok však opäť
s lockdownom a pandémiou v plnom prúde. Pohodlne sa usaďte,
pripravte si šálku obľúbeného nápoja a začítajte sa do článkov v tomto
časopise.

Jednotliví prispievatelia si pre vás pripravili zaujímavé články. Pamätáte
si ešte na svoj prvý vianočný darček, prípadne na ten váš
najobľúbenejší? Touto otázkou sme potrápili našich učiteľov a
odpovede sú dosť zaujímavé. Započúvajte sa do vianočných skladieb,
pozrite si rozprávku na YouTube alebo si zahrajte detektívku The Wolf
Among Us. Nasleduje článok v rubrike šport, kde sa dozviete niečo o
motokrose. V rubrike o životnom prostredí sa dievčatá zamerali na
vianočné stromčeky. Prinášame vám tiež prehľad zvykov a tradícií, ale
aj niečo z našej domácej ríše. Počuli ste už o planéte Pluto? Je to
vlastne planéta? To sa dozviete v článku v sekcii o vesmíre. Na záver
časopisu opäť ľahšie témy. Vzťahoví "experti" si pre vás pripravili tipy
na darčeky pre opačné pohlavie. Inšpirujte sa jedným z receptov a
pripravte si vaše vlastné pochúťky. Prečítajte si, čo o vás vraví vaše
znamenie a na úplnom konci si nájdete vianočnú báseň. 

Verím, že sa vám obsah tohto vydania bude páčiť a prajem vám veľa
zdravia, síl a krásne prežitie Vianoc. 
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Nájdi te  s i  v  bal í čku  
ob ľúbenú  pesn i čku .  

Nech sa páči už k vám „letí“ playlist vianočného
špeciálu. V tomto playliste je 20 skladieb, ktoré sú
perfektné na vianočnú náladičku. 
Ak chcete precítiť Vianoce, pustite si náš
"vymakaný" playlist, ktorý vás vtiahne do
atmosféry Vianoc, kdekoľvek si ho pustíte.
  
Nájdete v ňom rôznych interpretov, ako je Elvis,
Frank Sinatra, John Lenon, Sia alebo ABBA.
Dúfame, že sa vám bude náš výber pesničiek páčiť,
a že ulahodí vašim uškám. 
Dajte nám vedieť, ktorá pesnička sa vám najviac
páčila, pri ktorej ste prežili vianočné
dobrodružstvo, alebo pri ktorej sa vám najviac
podarilo snívať či spomínať.  

VIANOČNÝ PLAYLIST 

" N a j l e p š í  s p ô s o b ,  
a k o  š í r i ť  v i a n o č n ú  n á l a d u ,  

j e  s p i e v a ť  n a h l a s ,  a b y  t o  v š e t c i  p o č u l i . "  
-  W i l l  F e r r e l l ,  E l f 5

Samuel Lazar & Jakub Križka

"Dá nám nádej viem,
Boh je vraj láska najkrajšia z tém.

Kým tú pieseň hrám,
Šíri sa svetlo do všetkých strán.

Opäť sú tu Vianoce."
Miro Žbirka



YouTube
YouTube je internetová databáza videí, ktorá bola založená v roku 2005 a v novembri
2006 ju odkúpil Google. Na YouTube sa môže každý registrovať zadarmo a v súčasnosti
ide o najväčší svetový systém na zdieľanie filmových súborov na internete. 
Na YouTube môžeme taktiež komentovať obsah a aj komunikovať s užívateľmi, ktorí
videá zdieľajú. Ak sa rozhodnete môžete tieto videá aj hodnotiť. Po sociálnej sieti
Facebook, je to druhá najnavštevovanejšia sociálna sieť. S najväčším počtom pozretí sa
pýši video od speváckej dvojice Luis Fonsi a Daddy Yankee – Despacito, ktoré má viac ako
7,5 miliardy zhliadnutí.
Na tejto platforme nájdete aj veľké množstvo vianočného obsahu. Využite voľné chvíle a
neváhajte si pozrieť jednu z  typických vianočných rozprávok. Pri výbere sa môžete
inšpirovať rozprávkami nižšie. 

APPKY
Peter Kašík
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Kde pozerať vianočné rozprávky?



Tento mesiac sa presunieme od strieľačiek do osemdesiatych rokov minulého storočia,
do New Yorskej štvrti Fabletown, do kože alebo skôr "do srsti" detektíva Bigbyho Wolfa,
miestneho detektíva, ktorému sa dostane pod ruky prípad dvoch vrážd. Na prvý pohľad
sa to zdá ako ďalšia typická detektívka, ale má to háčik. Obyvatelia štvrte Fabletown,
prezývaní taktiež Fables, sú totiž postavy zo svetoznámych príbehov. Stretneme sa
napríklad so Snehulienkou, Malou Morskou Pannou, Drevorubačom, ktorý zachránil
Červenú Čiapočku, ale aj s veľkým zlým vlkom, za ktorého v tomto príbehu hráme. Hra sa
skôr drží pôvodných verzií rozprávok, ktoré neboli najmilšie.

Úvod do príbehu
Jedného teplého letného večera je Bigby Wolf zavolaný, aby prerušil násilnú
hádku v bytovke, ktorú vyrieši svojím spôsobom. Po vyriešení konfliktu sa
Bigby porozpráva s obeťou konfliktu, s dievčaťom s "najstarším povolaním na
svete", Faith. Po rozhovore ide späť do svojej kancelárie, z ktorej ho onedlho
urgentne vytiahne Snehulienka, ktorá je viditeľne rozrušená. Keď vyjdú pred
budovu na schodoch uvidí Bigby hlavu Faith, ktorá bola náhle zavraždená.
Tým sa začína jeho pátranie po vrahovi v tejto rozvrátenej štvrti.

PC HRY
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The Wolf Among Us



Osobný dojem:
Napriek tomu, že nie som extrémny fanúšik štúdia Telltale, ma táto hra príjemne
prekvapila. Prostredie osemdesiatych rokov v New Yorku spojené s typickým Telltale
komiksovým výzorom krásne ladili. Príbeh bol sám o sebe solídne napísaný, aj keď sem
tam by sa dalo niečo vytknúť. Dabing a celkový zvukový dizajn bol na lepšej stránke hier
tej doby. Samotný gameplay bol typický pre takéto hry zamerané na príbeh čiže "namier
a klikaj". Čo ale môže niektorých ľudí odradiť je nadmerné využívanie vulgarizmov v reči
spojených s častým výskytom násilia a ako čerešnička na torte je v hre jedna scéna pri
ktorej je jedna z postáv hore bez. Ak sa ale cez tieto veci vieme preniesť, čaká nás pútavé
prostredie s nádychmi melanchólie a napínavý príbeh, ktorý sa odvíja podľa rozhodnutí
hráča. Hra má viacero koncov, takže každý si môže vybrať svoju predstavu o
spravodlivosti, pretože žiadna z možností nie je vyslovene zlá. Celá hra mi zabrala tak 9 a
pol hodiny aj s prestávkami. Pre plný pôžitok z hry by mal hráč pohodlne ovládať
angličtinu a vedieť čítať primeranou rýchlosťou.

Záverečné hodnotenie:

Príbeh: 7.5/10
Grafika: 8.5/10
Zvuk: 6/10
Dabing: 8/10
Gameplay: 5/10
Bugy: Po celú dobu hrania som sa stretol s bugmi iba dvakrát, ak nepočítame menej
časté vizuálne chybičky, pri ktorých sa predmet vznáša o pár centimetrov vedľa ruky
postavy. Tie viac závažné bugy mi bránili zvoliť hocijakú z daných možností, no boli
jednoducho riešiteľné načítaním záchytného bodu.

Lukáš Piala
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Darujete  s i  na  V ianoce  novú  PC  hru?  



„Neprestaneš jazdiť, keď zostarneš,
zostarneš vtedy, keď prestaneš jazdiť."

ŠPORT Erik Jánošík
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Čo je vlastne Motocross ? 
Motocross je forma off-road motocyklových pretekov, ktoré sa konajú na uzavretých
terénnych okruhoch. K tomuto športu sa málokto dopracuje a dostane. Podľa mňa je to
dosť výnimočný šport, ale na druhej strane aj dosť náročný. Či po fyzickej stránke, alebo
finančnej. Čo vám treba na takýto šport ? 

Určite potrebujete celú výstroj ako každý iný jazdec.
Vie vám to zachrániť dosť veľa zranení. Medzi výstroj
patrí: motocrossové čižmy, chrániče kolien, bedrový
pás, chránič hrudníka a chrbta (korytnačka), chrániče
lakťov, chránič krku a to najhlavnejšie je prilba. Tieto
veci nie sú zrovna najlacnejšie, ale keď s týmto
športom chcete začať, tak s tým musíte aj počítať. 
Hlavná vec, bez ktorej by ste tento šport ani  nemohli
robiť je motorka. Motorky sa delia na cestné,
endurové (do hory) a motocrossové (na trať). Keďže
chceme jazdiť na tratiach, tak jednoznačne treba ísť
do tých motocrossových. Potom sa ešte delia podľa 
 cm³, ale pre začiatočníka úplne stačí 125-ka alebo
250–ka. Ceny pri týchto motorkách sú dosť
zaujímavé. Napríklad, ak  si chcete kúpiť takú 125-ku,
za nový model zaplatíte okolo tých 6 000 - 7 000 €, ak  
250-ku, tak zaplatíte okolo 8 500 €. Takže to už je na
vašom zvážení.



Ja som s týmto športom začal pred 4 rokmi a nevymenil by som ani jednu sekundu na
motorke za iný šport. Robím to už viac-menej len rekreačne a nie závodne. Mám 3
motorky: jednu 85-ku jednu 350-ku a 450-ku, ale na tej sa prevažne vozí môj otec. Všetky
sú od značky KTM. Pre mňa je to veľké nadšenie, a ak chceš s týmto športom začať aj ty,
tak neváhaj a držím ti palce!

Najbližšie motocrossové trate v okolí ? 
Najbližšie od centra Žiliny je asi trať na Hradisku. Je to dosť rozsiahla trať a som s ňou
spokojný. Potom tu máme ešte jednu, a to v Lietavskej Lúčke. Tam je trať udržiavaná a
taktiež som s ňou spokojný. 
Pokiaľ sa chcete ísť voziť na takúto trať, je vašou povinnosťou zaplatiť správcovi trate
určitý poplatok za to, že je trať udržiavaná. Väčšinou sa motorkári poznajú, takže v akých
intervaloch to budú platiť, si dohodnú medzi sebou. Nebývajú to veľké čiastky (cca 20
€/mesiac), avšak všetko záleží od náročnosti úpravy trate. 
V tomto športe bývajú aj zaujímavé preteky, či už  “dedinské”, alebo na celoslovenskej
úrovni. Také sú napríklad najbližšie v Sverepci, ale ak by ste sa chceli na takéto preteky
prihlásiť,  už musíte mať aj svoj tím a podobné veci. Pri takýchto podujatiach sa platí aj
štartovné a býva to približne 200 €. Väčšinou sa jazdí 30 minút plus dve kolá. Toto je
oficialný motocross, ale pri každom preteku to býva inak.
"Dedinské" preteky majú tiež poplatky, ale iba do 20 €. Nejazdí sa tam o veľké ceny.
Najväčšou motiváciou je, aby ste si zajazdili. Cez zimu sú tieto preteky pozastavené a
všetko sa spúšťa až na jar.
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Vianočný stromček patrí bezpochyby k tým najkrajším symbolom Vianoc. No ako sa pri
jeho výbere rozhodnúť? Aký vianočný stromček kúpiť? Živý alebo umelý? 
Práve pre tieto veľmi časté otázky sme sa rozhodli urobiť pre vás menší prieskum.
Podelíme sa s vami o názory ľudí na jednotlivé typy vianočných stromčekov. Vybrali sme
najčastejšie zodpovedané plusy a mínusy pri výbere stromčeka.

UMELÝ ALEBO ŽIVÝ
VIANOČNÝ STROMČEK?
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vôňa jedličky rozvonia celú miestnosť,  
udržiavanie tradície, atmosféra,
vyzerá lepšie a krajší,
neškodí a je prospešný pre životné
prostredie, 
recyklovateľný,  
je možné ho kúpiť v kvetináči a po
Vianociach si ho môžete zasadiť napríklad
do vašej záhrady. 

ihličie stále opadáva a roznáša sa po celom
dome/byte, 
stromček nie je možné použiť viackrát,  
ak sa kúpi priskoro nevydrží do Vianoc, 
ak sa kúpi neskoro nebude taký pestrý výber, 
väčšie škody v prírode, vyrubovanie stromov,
vysoká cena, 
náročný transport a jeho likvidácia, 
obsahuje alergény. 

Živý vianočný stromček
Plusy:

Mínusy:

nižšia cena, 
môžeme ho použiť každý rok, 
ľahko dostupný,
nevyrubujú sa stromy, 
je z neho menší neporiadok, 
môžeme si vybrať jeho veľkosť, farbu, tvar, 
bez alergénov. 

škodí životnému prostrediu, 
môže po nejakom čase zapáchať,
neživé farby,
nemá žiadnu vôňu, 
jeho skladanie a rozoberanie je časovo
náročné, 
potrebujeme miesto na jeho uskladnenie.

Umelý vianočný stromček 
Plusy:

Mínusy:

Zuzana Palčeková
Simona Gašparová
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"Čerstvo narezané vianočné stromčeky voňajúce  hviezdami,  
snehom a borovicovou živicou -  zhlboka sa nadýchnite  

a  naplňte  svoju dušu zimnou nocou. "  
-  John J.  Geddes

Ak ste sa ešte stále nerozhodli aký vianočný stromček bude tým pravým pre vás,
nezúfajte. Máme pre vás pripravenú ďalšiu  alternatívu. Počuli ste už o požičovni
vianočných stromčekov? Áno, aj pri vianočnom stromčeku existuje možnosť si ho
zarezervovať a požičať si ho na vopred dohodnutú dobu. 
Po uplynutí vopred dohodnutej doby jednoducho stromček vrátite. Tu vám môžeme
zaručiť, že nájdete určite stromček, ktorý bude spĺňať všetky vaše požiadavky za
krátky čas a málo peňazí.  Veríme, že vám náš článok pomohol, a že si vyberiete ten
najvhodnejší vianočný stromček práve pre vás.

 
 

Prajeme šťastné a veselé Vianoce 
plné lásky, pokoja a času stráveného v kruhu najbližších. 



Nasledoval Ondrej (30. 11.). Keď na Ondreja
v dedine slnko zapadlo, vydali sa slobodné
a nezadané dievčence "triasť ploty Ondrejovi". 
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ZVYKY A TRADÍCIE

"Plote, plote trasem
ťa, svätý Ondrej
prosím ťa, daj mi
tejto noci znať, s

kým ja budem pred
oltárom stáť." 

Každý región našej krajiny má svoje zvyky a tradície, či už sú to
Kysuce, Orava, Liptov, Turiec, Považie, Gemer ap. 

Adventné obdobie sa v niektorých našich regiónoch začínalo už
na svätú Katarínu (25. 11.), toto obdobie sa nazývalo aj

obdobím čarov.  

Lucia, anjel
a cigaňa vymetali
sporáky husacím

krídlom 

Predvianočné obdobie, advent, vždy
vyvrcholilo pôstom. Ľudia jedlo obmedzovali,
najedli sa iba raz do sýtosti a vždy si odopreli
niečo, čo mali veľmi radi. Znamenalo to pre
nich obdobie pokoja, ticha, mieru
a očakávania narodenia Spasiteľa. Pri obede
spoločne zapaľovali adventnú sviecu. 

Najočakávanejším dňom bol sviatok svätej Lucie (13. 12.). 
Dievčatá si napísali lístky s  menami dvanástich chlapcov. Vždy pred spaním

jeden vytiahli a neprečítaný ho zahodili. Pred Štedrým dňom im zostal už iba
jeden lístok. Ten otvorili pri štedrovečernej večeri a meno, ktoré prečítali, 

 malo patriť ich budúcemu ženíchovi. 

Neskôr, na deň sv. Barbory (4. 12.), dievčence rezali vetvičku zo starej
čerešne. Ak im na  Štedrý deň vykvitla,  bol to jasný znak, 

že sa do roka vydá.

Svätá Barbora 
ťahá sane do dvora.

Ďalším zvykom na Luciu bolo vymetanie domov. Tri
ženy sa obliekli do bieleho, tvár si zasypali múkou.
Ženy prinášali do domu šťastie a vymetali strigy
z domu. 

Advent 



Zo štedrej večere zobrali po lyžici  z každého jedla a priniesli  zvieratám do maštale. 
Po štedrej večeri sa rozdávali darčeky, poväčšine iba deťom. Boli to oriešky či
jabĺčka. V zámožnejších rodinách sa deti tešili topánkam, či svetrom.
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Pri štedrovečernom stole nechýbal vianočný stromček, ktorý bol zavesený z trámu
smerom nadol, nakoľko domy boli malé a pri stole sa stretávali veľké rodiny.
Stromček bol ozdobený domácimi medovníkmi, orieškami, jabĺčkami, slamennými
ozdobami, sviečkami ap.  
Keď domáci zasadli k štedrovečernému stolu, rozsvietili v celom dome aj v maštali,
čo bolo znakom očakávania Ježiša. Na stôl dávali vždy o jeden tanier navyše, pre
tých, ktorí zomreli a boli blízkymi rodinnými príbuznými.  
Štedrá večera sa začínala modlitbou. Pri večeri
začínali oplátkou s medom, pokračovali
hŕstkovou polievkou, kapustnicou s hríbami,
Ježiškovou kašičkou, sladkými opekancami s
makom, tvarohom ap. Pri štedrovečernom stole
sa odzrkadľovali aj regionálne zvyky a chute.  
Na konci večere sfúkli sviečky. Ak bol dym rovný
symbolizovalo to dobrý nasledujúci rok, ak sa
vlnil – očakávali rok plný prekvapení. 

V tento deň chodili betlehemci, ktorí vinšovali dobrú novinu,
zdravie a pokoj po celý rok. Gazdiné ich vítali ovocím, koláčmi ap. 

Druhý sviatok vianočný 

Keď deti zaspali, dospelí išli na polnočnú svätú omšu, kde
spievali koledy a oslavovali narodenie Ježiša Krista.  V tento
čas si vinšovali krásne Vianoce. 

V tento deň sa chodilo na návštevy po rodinách. 

Prvý sviatok vianočný

Štedrý deň
Gazdiné od rána piekli, varili , upratovali, aby bolo všetko
do Štedrej večere nachystané. Od štedrovečerného stola

sa nesmelo vstávať po celý čas, až kým sa nedojedlo,
a tak sa všetko jedlo nachystalo na stôl. 

Na štedrovečerný stôl sa ukladalo to, za čo chceli Bohu
poďakovať a želali si to aj do budúceho roku. Pod obrus

na stole dal gazda vždy nejaký groš, aby mala rodina 
 dostatok peňazí po celý nasledujúci rok. 

Gloria
 in Excelsis Deo

Podstata Vianoc?
Blízkosť rodiny,

pokoj, láska, radosť.

Zdroj: 
Magazín - Čarovné Slovensko (december 2021) str. 20-29



 „Maštaľ sme vyzdobili vetvičkami, ktoré sme doma ozdobovali stužkami a potom
sme ich tam pozavesovali. Stromček sme stavali 23. decembra. Ozdoby na
stromčeku boli vždy kreatívne, lebo vtedy neboli vianočné gule a podobne, ale
dávali sme tam úrodu, ako napríklad oriešky, jabĺčka a podobne. Na stromček sme
tiež dávali klasické sviečky z včelieho vosku, ktoré sme si cez advent prichystali.
Čo sa týka samotnej štedrej večere, tá sa od súčasných zvykov asi nejako veľmi
nemení. Pod obrus sme vždy dávali nejaké peniaze, ale aj kúsky chleba, aby sme aj
jedného aj druhého mali na ďalší rok dosť. Pod stôl sme zvykli dávať kôš s obilím,
zemiakmi, proste zo všetkým, čo sa na Orave vypestovalo, aby aj ďalší rok bolo veľa
dobrej úrody. Keď sme prestierali, nechávali sme jeden tanier voľný. Moji rodičia mi
vždy hovorili, že je to pre hosťa, ak by niekto prišiel. Od večerného stola sa nesmelo
vstávať, pretože ten, kto by vstal, by si celý rok nesadol a bol by uponáhľaný. Pred
večerou sme sa pomodlili za našich blízkych a gazdiná, (čiže moja mamina), nám
všetkým dala na čelo kríž z medu, aby nás celý rok „ochraňoval“. Prekrajovali sme
jabĺčko, cesnak sa jedol, aby sme boli zdraví. Večera bola klasická oblátky s medom,
kapustnica, slivková polievka, viacej druhov rýb (aspoň jedna zo slanej vody a jedna
zo sladkej), zemiakový šalát. 

15O zvykoch a tradíciách na Slovensku sa môžete dozvedieť tak, že sa budete pýtať svojich  starých
rodičov, alebo si môžete prečítať knihu Ako sme kedysi žili od Z. Mintálovej Zubercovej.  

Natál ia Sirotová a Ján Jadrňák (starý otec)

ZVYKY A TRADÍCIE
Zo spomienok starého otca

Som šťastná, že mám starého otca, ktorý si so mnou rád zaspomínal na vianočné
zvyky z jeho mladosti. Niektoré z vianočných zvykov sa tradujú v našej rodine aj v
tejto modernej dobe a pomáhajú vytvoriť slávnostú a neopakovateľnú atmosféru
Vianoc.  
 „V prvom rade, čo bolo odlišné na Vianociach, keď som bol ešte „v plienkach“ od
tých dnešných je to, že bolo veľa snehu. Ale čo sa týka zvykov, pamätám si, že sme
vždy na Štedrý deň  zdobili maštaľ pre dobytok, aby aj ony vedeli, že idú byť
Vianoce. Teda neviem, či si to vôbec niekedy uvedomovali, ale vždy sme príjemne
strávili spoločné chvíle s rodinou“, zasmial sa, keď mi to hovoril.

Po večeri zaniesol gazda zvyšky večere dobytku a taktiež im dával
aj oblátky s medom, ktoré sme ako rodina deň alebo dva pred
štedrým dňom robili. Po večeri sme sa vybrali po susedoch a
rodine spievať a želať „Šťastné a veselé Vianoce“. Takto sme
chodili od domu k domu, až do polnoci, a potom sme šli na
polnočnú omšu.“ Takto si zaspomínal môj dedko na Vianoce jeho
mladosti.



Ahojte, 
sme pštrosy emu a mená nemáme,
lebo niekedy je nás ťažko rozoznať.
Máme ešte len 4 mesiace, takže sme
ešte krpci. 

Keď budeme veľkí, budeme mať až
180 cm. Pôvodom sme z Austrálie,
ale aj slovenské podmienky nám
vyhovujú. 
Vo voľnej prírode sa dožijeme asi 10
rokov,  v zajatí bežne aj 35. 

DOMÁCA RÍŠA ZVIERAT

Viktória Trul íková
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Najviac si pochutíme na jabĺčku a
rôznych trávach. Milujeme spoločnosť
a najradšej by sme boli, keby s nami
niekto trávil celý deň a hladkal nás.
Tešíme sa, keď naprší a my sa môžeme
čľapkať vo vode.



Misia nový horizont
Už v 20. storočí sa ľudstvo dokázalo priblížiť ku každej
planéte v slnečnej sústave. Na všetky okrem jednej - Pluto.
Či Pluto je, alebo nie je planéta je diskutabilné, ale podľa
medzinárodnej organizácie IAU (je zodpovedná za
pomenovanie všetkých vesmírnych objektov - slnká,
planéty...), Pluto je trpasličia planéta (technicky to nie je
planéta). Okrem Pluta sa v slnečnej sústave nachádzala
ešte jedna vec, ktorú vedci túžili poznať, avšak táto vec
nebola planéta, ale veľké pásmo ľadových objektov, taktiež
známe ako Kuiperov disk.
 
Misia bola odštartovaná 19. januára 2006 vyhodením
satelitu nový horizont do vesmíru. Až v roku 2015 sa nový
horizont dostal k Plutu, kde mal iba jeden pokus o
zachytenie, čo najviac informácií, pretože letel príliš rýchlo
a pristátie bolo nemožné. Nový horizont musel byť plne
automatický, lebo signál zo Zeme by dosiahol nový
horizont až o približne 8 hodín. Nový horizont objavil
evidenciu vody na povrchu, nové (malé) mesiace - Styx,
Nix, Kerberos a Hydra. Taktiež objavili na povrchu Pluta
"oceán" nitrogénového ľadu, ktorý dostal pomenovanie
Sputnik Planum a mnoho ďalších objavov.

VESMÍR
Benjamín Baránek
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Sme súčasťou niečoho väčšieho
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Zdroje (po anglicky):

Je Pluto planéta? : https://www.loc.gov/everyday-mysteries/item/why-is-pluto-no-longer-a-planet/
Čo je to Kuiperov disk : https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/kuiper-belt/overview/
Sputnik Planum: https://www.jpl.nasa.gov/images/portion-of-plutos-sputnik-planum-sputnik-plain
Niektoré nálezy na Plute : https://www.nasa.gov/feature/top-new-horizons-findings-reported-in-science/
https://www.youtube.com/watch?v=vyUnzfMh-zA
https://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/images/index.html
https://www.nasa.gov/sites/default/files/files/NHMissionFS082114HiPrint.pdf
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/nh-fact-sheet-2015_1.pdf
https://coolcosmos.ipac.caltech.edu/ask/255-What-is-a-shooting-star-
https://www.youtube.com/watch?v=zkglsg0K1IY
https://www.uncommongoods.com/blog/2015/uncommon-knowledge-why-do-we-wish-upon-stars/

Pre ľudí, ktorí chcú vedieť všetko:
https://www.nasa.gov/pdf/139889main_PressKit12_05.pdf
https://www.nasa.gov/pdf/168024main_011607_JupiterPressKit.pdf

Nový horizont použil tieto technológie: Alice, Ralph, REX, LORRI, SWAP a
ďalšie.
Keď sa nový horizont približoval k Plutu, tak z neznámeho dôvodu stratil celý
nahraný program. Našťastie tam stihli obnoviť kód, a vďaka nim máme teraz
prvé fotky Pluta z blízka.
Nový horizont je piaty ľudsky vytvorený objekt, ktorý opustil slnečnú sústavu.
Vzdialenosť Zeme od Pluta je 4,25 miliárd kilometrov.

Fakty o novom horizonte

Lietajúce hviezdy
Lietajúce hviezdy sú v skutočnosti asteroidy, ktoré idú
veľmi rýchlo cez atmosféru, kde sa vďaka treniu vzduchu
zohrievajú. Vďaka ich vysokej teplote môžu byť viditeľné
ako rýchle hviezdy s chvostami, existuje fenomén nazvaný
meteorický roj, kedy mnoho lietajúcich hviezd letí cez
oblohu. Ročne môžeme stretnúť okolo 30 meteorických
rojov. V druhom storočí nášho letopočtu grécky astronóm
Ptolemaios veril v to, že hviezdy padajú vtedy, keď sa
bohovia prišli pozrieť z oblohy na ľudstvo. Keď si niečo
budete priať, tak sa vaše šťastie zlepší.
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Vianočné darčeky
Píše sa krásne zimné obdobie, v ktorom hrajú hlavnú úlohu Vianoce a
problémy so správnym výberom darčeka. 

Každé dievča má svoje predstavy o darčeku na Vianoce. Pýtať sa jej, čo by
chcela, je asi úplne zbytočné, keďže skoro vždy dostanete odpoveď: „Nič",
„Nič mi nekupuj." Nie je to preto, že by sme od vás nič nechceli. Dôvod je, že
sme vďačné za vás a čas strávený s vami. To znamená pre nás najviac. No aj
tak najlepšie je, kúpiť nám niečo, čo je pre nás dievčatá, prípadne ako pár
špeciálne a čo by sme vôbec nečakali. Nezabúdajte, že v jednoduchosti je
krása. A čo to je? Na to prídete časom sami.

Samozrejme, že to nemusí byť vždy len hmotný darček. Poteší nás aj výlet, či
romantická večera, ktorú prežijeme spolu. Predsa len sa hovorí, že
spomienky sú cennejšie a zostanú navždy. Avšak, ak nám, milí chlapci,
chcete kúpiť darček, ponúkame vám pár tipov, ktoré by obšťastnili každé
dievča.
 
Veľký plyšák. Nikdy ním nič nepokazíte a pomôže nám zvládnuť vašu
neprítomnosť, túlením. Parfum alebo voňavka. Vždy, keď ju budeme mať na
sebe, myslíme na vás s hrdosťou dobrého výberu voňavky, či parfumu. 

Ponožky, rutina každých Vianoc. Náhrdelník, alebo náramok s menom.
Doplňujúce sa navzájom prstienky. Mikina, pripadne tričko s dátumom,
odkedy tvoríme pár a miestom, kde sme si to povedali. Je to veľmi milé a
romantické. Rovnaké tenisky. My dievčatá sa rady ladíme so svojimi
partnermi. Fotokrabička - je to krabička, ručne vytvorená s vašimi fotkami
na stenách krabičky.

CHLAPEC A DIEVČA

Barbara Bruková
Rebeka Kopcová
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Prichádza čas vianočný a vy opäť neviete, čo kúpiť pod vianočný
stromček? Je to vždy zložitá vec, pretože väčšina z nás vám povie, že
nechceme nič. Je to preto, aby ste si nerobili žiadne starosti. Ale vždy
je niečo, čo nás dokáže potešiť a nemusí to byť nový Mercedes-Benz
triedy S v AMG Pakete, síce by nás to dosť nadpriemerne potešilo a išli
by sme vám za to kúpiť snubný prsteň do najbližšieho zlatníctva, ale
dokážete nás prekvapiť aj nejakou maličkosťou. 

Napríklad nestarnúca klasika - ponožky. Tie sa vždy zídu a nový pár
nám dokáže vyčariť úsmev na tvári. Dosť záleží aj od toho, komu
darček kupujete, pretože ak ste už nejaký ten čas vo vzťahu, tak viete,
čo má váš priateľ rád a aké sú jeho záľuby. Avšak môže to byť úplne
niečo iné, ako sa hovorí „z iného súdka“. Niečo, čo nás veľmi prekvapí.
Napríklad nejakú zaujímavú knižku, ktorú si môžeme prečítať a
nadobudnúť doposiaľ nenadobudnuté informácie. Alebo to môže byť
knižka zameraná na tému medziľudské vzťahy a úplne nenápadne tak
môžete naznačiť vášmu vysnívanému, že už by mal urobiť nejaký ten
krok. Za zmienku stoja aj hry, elektronika, kozmetika, oblečenie, ale
veľmi dobrý darček je aj niečo originálne, vlastnoručne zhotovené
alebo niečo, pri čom si spomeniete na vaše spoločné zážitky.
Nezabudnite použiť kreativitu.

Existuje však aj ďalšia alternatíva a to, že ho pekne po vianočnej
večeri zavoláte k sebe, zaželáte mu krásne Vianoce a pritom mu
poviete, čo k nemu cítite. Vždy je to najlepší spôsob, ako zistiť, či to
má zmysel. Sú len dve možnosti ako to môže dopadnúť. Buď vám
povie, že k vám tiež niečo cíti, alebo dostanete dosť dobrú životnú
lekciu. (Za prípadné nepríjemnosti neručíme, je to na uvážení každej
osoby. Keďže ste mali už 15, tak ste za seba ako tak právne
zodpovedné). Dúfame, že vyberiete dobrý darček pre vášho obľúbenca
alebo priateľa a prajeme vám pekne strávené Vianoce!

I I .  A

„N
ajväčší darček, aký kedy m

ôžete dať
inej osobe, je vaše vlastné šťastie.“

Esther H
icks

20

"Nenechajte sa uniesť  baliacim papierom a nezabudnite,  
že darčekom vianočného obdobia je  jednoducho láska."  

- Toni Sorenson 



Postup
1. Do hrnca nasypeme kryštálový cukor, nalejeme vodu a bez miešania
necháme zahriať. Z  hladkej múky, práškového cukru, masla, žĺtiek a
vanilínového cukru vypracujete cesto, ktoré potom roztlačíme na spodok
formy, v ktorej máme papier na pečenie. Cesto má byt tuhé, nemá sa liať.

2. Medzitým si ošúpeme 5 až 6 jabĺk (podľa veľkosti koláčovej formy či
zapekacej misky) a pokrájame ich na plátky. Jablká rozložíme do formy. 

VIANOČNÉ PEČENIE S LÁSKOU
Natál ia Sirotová
Bianka Knapcová
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Jablkový koláč so slaným karamelom

Na internete koluje mnoho receptov,
ako pripraviť vianočné koláče, ktoré
pečieme každý rok aj niekoľkokrát.
Avšak, koľkí z nás by chceli nejaký
nový tip na koláč, ktorý nie je ani
ťažké upiecť a nestrávite pri pečení
a úprave niekoľko hodín? Myslíme si,
že každá žena, ktorá chystá všetko
na Vianoce, výzdobu, jedlo, pečie aj
koláče, ocení rýchly, jednoduchý
a pritom chutný koláč. Dnes vám
teda predstavíme náš "vianočný
špeciál". 

Ingrediencie na cesto
210 g hladkej múky
50 g práškového cukru
105 g masla
2 žĺtky
1 vrecúško vanilínového cukru

Ingrediencie na posýpku
100 g ovsené vločky

50 g hladká múka
100 g trstinový cukor

1 KL škorice
100 ml maslo

 
Ingrediencie na plnku

200 g kryštálového cukru
100 ml vody

5 ks jabĺk
70 ml smotany na šľahanie

2 PL masla
1 štipka soli



3. Keď nám cukrový sirup v hrnci začne naberať jantárovú farbu karamelu,
polovicu opatrne rozlejeme na jablká a okamžite ich premiešame, aby sa karamel
zachytil na každom plátku.

4. Do zvyšku sirupu primiešame smotanu, maslo, soľ a vzniknutú karamelovú
omáčku odložíme bokom. 

5. Z múky, vločiek, trstinového cukru, škorice a rozpusteného masla vymiešame
posýpku, ktorú rozsypeme na jablká. 

6. Jablkový crumble potom pečieme v rúre vyhriatej na 180 °C zhruba 45 minút. 

7. Po vytiahnutí z rúry nakrájame, a keď podávame, dáme na vrch trochu
karamelovej omáčky.
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Dobrú chuť! 
"Vône Vianoc sú vône detstva." 

- Richard Paul Evans

Tip 
na top ingrediencie Vianoc 

"Dary času a lásky 
sú určite základnými ingredienciami 

skutočne veselých Vianoc." 
Peg Bracken



Postup
1. Z uvedených prísad spracujeme cesto.
2. Formičky vymastíme, posypeme múkou a
vtláčame do nich cesto tak, aby nám zostalo
miesto na krém.
3. Poukladáme ich na plech a doružova
upečieme. Upečené koláčiky vyberieme z
formičiek.
5. Vlejeme smotanu na šľahanie s vanilínovým
cukrom do misky a miešame, kým smotana
nestuhne.
6. Pridáme mascarpone, práškový cukor a
vanilkové jogurty a miešame ešte 7 minút.
7. Chutným krémom napĺňame košíčky.
Dozdobíme čerstvým ovocím. 
8. Podávame vychladené.

Vo „Vianočnom špeciáli“ sme si pre vás
prichystali trošku náročnejší, ale zato
výborný koláčik. Tento zákusok je náročný
hlavne na čas, keďže my vždy pri ňom
strávime pár hodín, ale výsledok stojí
zaručene zato. Mnoho ľudí pozná karamelové
košíčky, ktoré sú naozaj chutné, avšak
niekedy sú príliš sladké. Preto sme sa
rozhodli ukázať vám recept na košíčky, ktoré
nie sú až tak moc sladké. Poďme na to. 

Ingrediencie na cesto
210 g hladkej múky

50 g práškového cukru
105 g masla

2 žĺtky
1 vrecúško vanilínového cukru
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Košíčky s mascarponovou plnkou

Inrediencie na plnku
250 g mascarpone

200 ml smotany na šľahanie 33 %
100 g práškového cukru

1 sáčok vanilínového cukru
3 vanilkové jogurty 

TIP
 

Namiesto vymasťovania formičiek
odporúčame vkladať papierové košíčky 

do kovových formičiek. 
Cesto vtláčame priamo do nich. 

Pri vyberaní košíčkov 
je  to jednoduchšie 

a pri servírovaní oveľa krajšie.
 



STRELEC 23.11.-21.12.

KOZOROŽEC 22.12.-20.1.
 
 

VODNÁR 21.1.-19.2.
 
 

RYBY 20.2.-20.3.
 
 

BARAN 21.3.-20.4.
 

 
 

BÝK 21.4.-20.5.
 

 
 

BLÍŽENCI 21.5.-21.6.
 

RAK 22.6.-22.7.
 
 

LEV 23.7.-22.8.
 
 

VÁHY 23.9.-22.10.
 

ŠKORPIÓN 23.10.-22.11.
 
 
 

ČO NÁS ČAKÁ POČAS VIANOČNÝCH DNÍ
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 Málokedy sa vyhýbaš tomu, aby si
dosiahol to, čo chceš, ale práve to

ťa napáli. Najmä ak ste sa cítili
neviditeľní a nedocenení ľuďmi,

ktorí od vás očakávajú, že sa
budete držať všednej rutiny, ste
pripravení urobiť to, čo musíte

urobiť, aby ste si zachovali samého
seba. Nebojte sa riskovať! 

Teraz môže byť skvelý čas urobiť krok
späť a prehodnotiť, ako ďaleko ste sa

dostali a kam sa odtiaľto chcete
dostať, aby ste sa cítili skutočne
spokojní a odmenení. Očarujúce

zážitky, ktoré posilnia vašu kondíciu
— dokonca aj z pohodlia vášho
domova — vám môže pomôcť

dosiahnuť pokrok pri dosahovaní
vašich dlhodobých cieľov a uspokojiť

vašu chuť na nové vedomosti.

Pustili ste sa do spoločných cieľov s
blízkou osobou, spolupráca a

vzájomné opieranie sa o svoje silné
stránky vás pripraví na ešte väčší

úspech. Či tak alebo onak, priblíženie
sa a umožnenie si byť zraniteľnejším

môže viest k vašej zmene. 

Budete pripravení vniesť do svojej
každodennej práce viac rovnováhy.
Uprednostniť svoju pohodu pred
čímkoľvek iným a venovať sa viac

rutinám mysle a tela, spánku,
dodržiavaniu protokolu doplnkov

atď. V týchto zimných dňoch vám to
jednoznačne pomôže. 

Mali by ste vašu túžbu nasmerovať
na najúprimnejšie pocity do
umeleckého projektu alebo

zábavných aktivít s priateľmi a
blízkymi. Teraz je vašou možnosťou,
aby ste si našli čas na preskúmanie

toho, čo je skutočne najlepšie.

Mohli by ste si uvedomiť, že liečenie
určitých starých rán je

neoddeliteľnou súčasťou vydláždenia
tej najvďačnejšej cesty vpred. Ak je

vaším cieľom nepopierateľne dostať
sa do centra pozornosti, teraz si ešte
viac dôverujte a verte v seba. Môže

vás to pripraviť na to, aby ste vstúpili
do odmeňujúcej vedúcej pozície.

PANNA 23.8.-22.9
 
 

Túžite po nových zážitkoch, ktoré
vám otvárajú oči, a práve teraz môže

nastať ten moment, kedy sa ich
rozhodnete uskutočniť. Budete

premýšľať o spôsoboch, ako môžete
do svojho života vniesť ešte viac

bezpečia a pohodlia. 

Ak ste sa v poslednom čase cítili
nedocenení, môžete ľahšie

podniknúť kroky, ktoré vás privedú k
napĺňajúcej kariére. Toto obdobie
bude ideálne na to, aby ste urobili

krok späť, aby ste zefektívnili a skrátili
všetky tie nesplniteľné predsavzatia. 

Za posledný rok a pol ste veľa hľadali
duše a teraz budete môcť

nasmerovať to, čo ste sa naučili, do
herného plánu, ktorý skutočne

odráža to, kým ste dnes. Taktiež sa
môžte pripraviť na finančný rok. 

Čas strávený odpočinkom
a všímavosťou, vám môže občas

pripadať trochu lenivý, pretože by ste
radšej viedli konkrétnu prácu, aby ste

sa dostali do cieľa. Verte však, že
dobíjanie je v skutočnosti to

najlepšie, čo môžete pre svoju
dlhodobú víziu teraz urobiť. 

Budete potrebovať trochu viac času
pre seba. Toto obdobie by mohlo byť

neoddeliteľnou súčasťou toho, aby
ste si ujasnili, čo chcete dosiahnuť v

nasledujúcich týždňoch a mesiacoch,
keď sa presunieme do nového roka.  

 

Je možné, že vízia, ktorú ste mali
predtým, je teraz zastaraná a vy ste

začali definovať úspech úplne novým
spôsobom. Teraz je jeden z tých

momentov, v ktorých sa vaša
prispôsobivosť môže skutočne hodiť.

O čo otvorenejší ste významným
zmenám, tým úspešnejší budete. 

Emma Mikul íková Rebeka Ondrišíková Daša Sobolová



Biele vločky pokrývajú vrcholčeky hôr, 
skrz okná vidno svetielka 

a ozdobený vianočný strom. 
Pri nás blízky, či už s nami, či už v mysli.

Pokoj na duši...
 Duch Vianoc čistý ako vločka snehu, naše prosby

posielame k nebu...
Vianoce sú tu, Nový rok sa blíži, 

prajme si hlavne to, čo nás všetkých zblíži.
Láska medzi nami a ten vzácny dar – zdravie,
ktoré má zázračnú moc aj v túto čarovnú noc. 

Aby sme pekné slovo na seba našli a hlavne ten čas,
ktorý je tak vzácny...

Prajeme krásne a požehnané prežitie vianočných
sviatkov v kruhu Vašich najbližších!

Marko Solárik
Kristián Martinček

PF 2022


