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Vážení učitelia, žiaci, milí čitatelia! 

 Školský rok je v plnom prúde a s ním nadišiel čas napísať aj ďalšie číslo nášho školského časopi-

su. Od posledného vydania už ubehol nejaký ten čas, no my sme neotáľali a tvorili sme, ako sa len dalo. 

 Písali sme príbehy, tvorili básne... a nielen to. Kreslili sme, súťažili v olympiáde, rozmýšľali nad 

vianočným darčekom a pozreli si pár filmov, ku ktorým sme si pripravili aj recenzie. Toto všetko sme 

zachytili do nášho časopisu. Počas „corona prázdnin“ sme 

nezabudli zachytiť aj naše výrazy na online hodinách a na 

záver sme pridali aj školské „quarantine memes“. 

 Všetci, ktorí sme sa do tvorby časopisu zapojili, 

dúfame, že sa vám bude naša tvorba páčiť, a že vám vyčarí 

úsmev na tvári. Prajem vám príjemné čítanie a veľa ener-

gie do zvládnutia tejto neustále predlžujúcej sa karantény. 

     Kristína Potomová 

Kuchyňa starej mamy 

Európsky deň jazykov 2020 v Spojenej škole 
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14. septembra 2020 žiaci 1. - 4. ročníka našej školy strávili Didaktické hry 
v prírode netradične. Vďaka úspešnému projektu spoločnosti Tesco „Vy rozhoduje-

te, my pomáhame“ mohli spoznať skanzen inými oča-
mi. Areálom ich sprevádzali veľmi ochotní lektori, Ich 

pútavé rozprávanie o každodennom živote starých i prastarých rodičov 
prenieslo deti v čase.  

Objavná cesta do minulosti bola zameraná hlavne na pestovanie poľnohospo-
dárskych plodín a ich využitie v kuchyni. Dozvedeli sa, že najdôležitejšími 
potravinami v našom regióne boli múka, kukurica a strukoviny. Pred dreve-
nou chyžou už na nich čakala žena oblečená v dobovom kroji a pozvala ich do 
vnútra. Hneď si všimli zmenu v spôsobe bývania. Darmo tam hľadali televí-
zor alebo WiFi. Obdivovali a spoznávali drevené kuchynské náradie. Svoje 
získané vedomosti si mohli otestovať vo vedomostnom  kvíze a predmety po-
menovať v rusínskom nárečí. Neodmysliteľnou súčasťou prírodnej expozície 
je aj vodný mlyn, ktorý si deti so záujmom prezreli. Dozvedeli sa ako to kedy-
si v ňom fungovalo a čo všetko museli ľudia urobiť predtým ako sa dopraco-
vali k chlebu. Tí, ktorí si vyskúšali mletie na ručnom kamennom mlyne – žar-
nove rýchlo zistili, aké to bolo náročné. V tvorivej dielničke si deti zo strukovín „uvarili“ špeciálny obrá-
zok. Nebol však na jedenie, ale skôr na výzdobu detskej izby. Vytvorili ho pomocou šošovice, hrachu, po-
hanky, ktoré ukladali a lepili na predkreslený motív jesennej prírody. A samozrejme nechýbal piknik, deti 
si pochutnali na opečených špekáčikoch. Veríme, že si deti odniesli z podujatia nielen pekný zážitok, ale aj 
získali veľa nových poznatkov. 

vychovávateľky ŠKD 

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2020 V SPOJENEJ ŠKOLE  

Kuchyňa starej mamy 

V centre
 diania 

 Európsky deň jazykov je skvelý deň plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe. 

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa od r. 2001 Európsky deň jazykov oslavuje každý rok 26. sep-

tembra.  

Prečo oslavujeme EDJ? Upriamujeme tým pozornosť verejnosti na význam výučby a učenia sa jazykov, 

aby sme lepšie porozumeli plurilingvizmu a interkulturalite. Podporujeme bohatú lingvistickú a kultúrnu 

rozmanitosť Európy a podporujeme školské a mimoškolské celoživotné jazykové vzdelávanie. Aj my „v 

našej Spojenej“ sme si tento deň pripomenuli v jednotlivých triedach na hodinách anglického, nemecké-

ho a ruského jazyka prostredníctvom jazykových aktivít, kvízov, počúvaním cudzojazyčných podcastov, 

pokusmi o konverzovanie v poľskom a českom jazyku, ale aj sme si zahrali hru v posunkovej reči. 

V literárnej kaviarni na hodinách slovenského jazyka sme si spríjemnili tento deň čítaním úryvkov 

z obľúbených kníh od slovenských, ale aj zahraničných autorov. Dúfam, že všetci sme si tohtoročný Eu-

rópsky deň jazykov 2020 užili. 

 

Mgr. Jana Tyčová 
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 Pojem holokaust sa používa na označenie syste-

matického vyvražďovania Židov, Rómov a ľudí, ktorí 

nevyhovovali vtedajšiemu politickému systému, v rokoch 

1933- 1945. Holokaust bol historickou, ale hlavne morál-

ne zlomovou udalosťou nielen vo vtedajších dejinách, ale 

aj v celej histórii ľudstva.  

 

 

HOLOKAUST - PREČO SA O ŇOM UČIŤ?  

 Cieľom akcie, ktorú každoročne realizujeme na našej škole bolo, aby si naši žiaci uvedomili, ako je 

dôležité v živote využívať vlastný rozum, reflektovať životné situácie a nenechať sa nikým a ničím ovlá-

dať. Základom tejto myšlienky boli aktivity, v ktorých sa mali žiaci zamyslieť nad problémom moci, zod-

povednosťou jednotlivca a uvedomiť si vlastné hodnoty a práva. Naši najmenší v ŠKD uplatňovali svoju 

kreativitu a tvorivosť. V areáli školy na čerstvom vzduchu maľovali zážitky, ktoré ich robia šťastnými 

a zamýšľali sa nad hodnotou rodiny, spoločných zážitkov, ktoré deťom počas vojny chýbali. V podobnom 

duchu kreslili svoje zážitky aj žiaci 1. - 4. ročníka. Pre 5. – 9. ročník sme si pripravili prednášku, ktorá bola 

zameraná na vývoj zla a násilia v dejinách. Hľadali sme odpovede na otázku, prečo sa zlo v dejinách rozvi-

nulo a dostalo až do podoby vojny. Na konci prednášky sme realizovali pohybové aktivity: ,,Kedy by ste 

odišli vy?“, ktoré sú súčasťou globálneho vzdelávania žiakov. Naši stredoškoláci mali možnosť pozrieť si 

film Pianista, ktorý vykresľuje spoločensko-politickú situáciu a dopĺňa život konkrétnych ľudí počas voj-

ny. Veríme, že tvorivé aktivity sa žiakom páčili a zamysleli sa nad myšlienkou vážiť si život, ktorý dnes 

máme. 

Mgr. Nikola Mihoková 

Holokaust – Jedna z najhorších jaziev 

ľudskej histórie 
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Ľudskosť stále žije  

Dňa 3.9.2020 navštívili našu školu pracovníčky charity vo Svid-

níku pri Dome sv. Faustíny, aby potešili žiakov prvého ročníka 

malým darčekom. Išlo o plátené vrecúška plné písacích a vý-

tvarných  potrieb. Tieto vrecúška boli finančne podporené mes-

tom Svidník a Gréckokatolíckou diecéznou charitou pri Dome 

sv. Faustíny vo Svidníku pri príležitosti 665. výročia 1. písom-

nej zmienky mesta.  

Ľudskosť stále žije, neobišla žiakov našej školy. Darčeky deti 

veľmi prekvapili a potešili. Chceme preto v mene školy,  ale aj 

v mene rodičov vyjadriť srdečné poďakovanie, pracovníčkam 

charity.  Milé tety, spomenieme si na Vás vždy, keď budeme 

vyberať pomôcky z vrecúška, aby sme niečo pekné nakreslili, 

vystrihli, napísali. Zo srdca ďakujeme a prajeme, aby sa každé 

vaše dobro voči druhým zdvojnásobilo vo váš prospech. 

Mgr. Ingrid Lukáčová 

„Celé tajomstvo a snáď jediný recept na šťastie je mať rád ľudí a  milovať ich.  Kto myslí len na seba, 

ochudobní iných o seba, ochudobní  seba o iných, zakrpatie a zahynie.“ Ján Werich  

#ErasmusDays 2020  

ErasmusDays je iniciatívou, ktorá sa snaží o propagovanie mož-

ností programu Erasmus+ v celej Európe, dokonca aj mimo nej. 

Slovensko sa zapojilo do ErasmusDays druhýkrát a spoločným 

cieľom iniciatívy je čo najviac zviditeľniť program Erasmus+. 

Aj keď nám situácia okolo pandémie koronavírusu nedovolila 

uskutočniť všetky plánované aktivity v plnom rozsahu (hlavne 

prezentáciu a ochutnávku národných jedál partnerských krajín v 

škole), našich žiakov a učiteľov to neodradilo a niektoré aktivity 

sa presunuli do online priestoru. V oba dni vysielali živé online 

vstupy počas zveľaďovania areálu školy a príprave nástenky 

s informáciami o projekte Erasmus+ vo vestibule školy. Spolu 

s kolégiom Zelenej školy vytvorili videoprezentáciu o triedení 

odpadu a zároveň video o národných jedlách partnerských kra-

jín zapojených do projektu, ktoré doma sami pripravili 

a nafotili. Všetky videá a živé vstupy si môžete pozrieť na FB 

stránke školy https://www.facebook.com/SpojenaSkolaSvidnik/  

V dňoch 15.-16.10 sa naša škola stala súčasťou #erasmusdays 2020! 

https://www.facebook.com/SpojenaSkolaSvidnik/
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 Starší žiaci, siedmak Peter Pančák a ôsmak Maxim Braslavský, 

pripravili pre deti zo školského klubu prekvapenie. Dňa 22. septembra 

2020 im prišli ukázať svoju netradičnú záľubu. Predviedli, ako dokážu 

vyrobiť balónové zvieratá.  

BALÓNOVÉ PREKVAPENIE  

Pri altánku na školskom dvore ich ihneď obklopil kŕdeľ detí. S údivom 

a pozorne sledovali, čo zaujímavé sa im za pár minút podarí vykúzliť. 

Trpezlivo čakali, kým chlapci nafúkali dlhý balón, z  ktorého svojimi 

šikovnými rukami vyčarovali balónového  psíka – milého pudlíka alebo 

dlhého jazvečíka. Vďaka veľkej kreativite a fantázii výrobcov 

sa rozlišovali farbou, veľkosťou tela alebo hlavy... Deti odchá-

dzali domov s originálnym darčekom. Trvácnosť takejto 

„krehkej“ hračky nebola dlhá. Podstatné je ale to, že vznikla 

pre potešenie. Chlapci, Peter a Maxim, patrí Vám veľké ĎA-

KUJEME za to, že ste si našli čas a mohli sme spoločne stráviť 

príjemné popoludnie. 

vychovávateľky ŠKD 
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VÍŤAZKY SÚŤAŽE „REGINKA SPIEVA“ 

V každom kúte Slovenska sa nájde veľmi veľa šikovných detí, ktoré majú 

rady folklór a ľudové piesne. Častokrát ich k tomu nasmerujú rodičia, starí 

rodičia a možno aj učitelia. Rádio Regina Východ malo úžasný nápad od-

vysielať reláciu „Reginka spieva“ v septembri 2019, v ktorej sa predstavili 

Do tejto rozhlasovej súťaže rodičia zapojili aj sestry Lauru a Alexandru Miňové, žiačky našej školy. Ob-

rovská radosť nastala, keď vo februárovom kole zvíťazila s najvyšším počtom hlasov Alexandra a v marco-

vom kole, opäť s najvyšším počtom hlasov, Laura. Tým, že vyhrali, mali možnosť si zaspievať s muzikou 

Milana Rendoša. Veľmi sa tešili na nahrávanie a koncert, ktorý sa mal uskutočniť v júni 2020. Avšak okol-

nosti to zariadili inak. Pandémia koronavírusu oddialila koncert na september. No ani v septembri nebola 

možnosť koncert zrealizovať. Napokon boli dievčatá pozvané do slovenského rozhlasu, kde nahrávali 

v nahrávacom štúdiu svoje súťažné 

piesne. Dojmy dievčat sa nedali opí-

sať slovami. V ich očiach žiarili ra-

dosť, prekvapenie a zážitok. Koncert 

víťazov tohtoročných kôl relácie 

„Reginka spieva“ bol odvysielaný 

v sobotu 5. septembra. Uskutočnil sa 

bez obecenstva, ale aj napriek tomu 

v dievčatách zanechal veľké nadše-

nie. Z ich úspechu sa tešíme 

a prajeme veľa úspechov v speve, 

nech tešia svojimi hlasmi ľudí okolo 

seba a nech im spev vždy robí radosť.  
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Nonsens 

Slepý na studené slnko pozerá 

a všimol si, že mu ucho uteká! 

Keď utekalo,  

horko zaplakalo. 

Pozeralo na to slnko. 

Prečo ucho v horúcom snehu 
zmrzlo?  

Vonku je zima  ako v peci, 

rozutekali sa všetky veci.  

Spadli do čistého blata, 

suchá voda ich už láka.  

Voda je teplá ako ľad,  

poďme sa s blatom guľovať! 

Obloha je čierna ako sneh, 

dreveným kameňom si  hodím 
hneď.  

Toto všetko sa dnes stalo, 

drevené pero mi už dopísalo! 

 

Karin, 5.A 

Keby som bola... 

 

Keby som bola vtáčkom, 

skryla by som sa za pec.  

Keby som bola myškou,  

letela by som za les. 

Keby som  bola pomaranč, 

dávali by ma vždy nabiť. 

Keby som bola počítač, 

mohla by som zhniť. 

 

Klára, 5.A 

Marko, 5.A 

V lete sa sánkujem na lúke. Na rukách 

mám ponožky a na nohy si obujem ru-

kavice. Hlavu si chránim šálom a na 

krku nosím čiapku. Snehuliaka si vždy 

staviam zo sena a z hliny vyrábam gule 

na guľovanie. Mali by ste vidieť tú gu-

ľovačku! Doma si každý rok zdobíme 

brezový stromček, pod ktorým nájdeme 

darčeky. Už sa neviem dočkať tohto-

ročných Vianoc v lete.  

Paťo Ľ., 5.A 
Karin, 5.A 

MOJ SEN - LÍZANKA  

Všetky deti si radi zamaškrtia na lízankách. Našim klubáčikom ne-

chýba ani nadšenie pre kreslenie či tvorenie. Preto neváhali a zapo-

jili sa do medzinárodnej výtvarnej súťaže Môj sen - lízanka. Ich 

úlohou bolo podľa vlastnej fantázie nakresliť pestrofarebnú slad-

kosť na paličke. Nemali problém preniesť sa do krajiny plnej žiari-

vých farieb, kde sa všedné 

veci napríklad motýľ, 

strom, loď, domček, kvety... premenili na lízankový sen.  

Každý, kto  sa zapojil do súťaže, získa pamätný dip-
lom a bezplatný vstupný lístok do MÚZEA  LIZAKA v Jasle 
( Poľsko, www.muzeumlizaka.pl). 

http://www.muzeumlizaka.pl/
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ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY  

Spojená škola sa v tomto školskom roku zapojila do projektu „Záložka do knihy spája školy“ už po 11. raz. 
Snažíme sa vždy o iný prístup prezentovania hlavnej myšlienky - čítať viac kníh, ba meníme aj techniku 
výroby záložiek. Veríme, že takéto malé „výtvarné dielko“ od kamaráta môže naše deti inšpirovať a zalo-
žia si ho do rozčítanej knižky. Vďaka nej spoznajú veľa zaujímavosti, ocitnú sa v tajomnom svete rozprá-
vok, či s hlavným hrdinom prežijú napínavé okamihy v dobrodružnom príbehu.  

Veľmi sme sa potešili, že nám znova bola pridelená škola z Českej republiky - Základní škola a Mateřska 
škola Pramínek v Brne. Hneď po oznámení výberu nám napísala list učiteľka Kateřina Bukovjano-
vá: „Srdečně děkujeme za zaslaný pozdrav, s žáky jsme se už do projektu pustili. Minulý týden jsme 
s páťáky četli a pouštěli si na audiu část jedné z pohádek P. Dobšianského Laktibrada. Nebylo to pro naše 
děti jednoduché, přece jenom slovenština a k tomu starý jazyk a slova, kterým nerozumí ani v češtině. Žáci 
měli za úkol text dopsat. Někteří se do toho pustili i ve slovenštině (za pomoci google překladače), věřím, 
že některé zdařilé pokusy vám budeme moci poslat spolu se záložkami. Tento a příští týden nás čekají 
programy pro prvňáčky, druháčky a třeťáčky. Máme pro ně připravené hravé úkoly tentokrát se zvířátky v 
básničkách (např. báseň Zklamaný čáp od Miloše Kratochvíla). Věřím, že do konce října všechny záložky 
vyrobíme a pošleme. A ještě pár slov o naší škole. Jsme malá škola, která má i školu mateřskou. V každé 
třídě je asi 22 žáků, na druhém stupni jen 12. Máme to blízko do přírody a tak yse tam snažíme často cho-
dit. Děti jsou zvyklé pracovat samostatně v centrech aktivit (program Začít spolu) a dbát v první řadě na 
dobré vztahy mezi sebou. Od 1. třídy máme ve škole angličtinu, takže pokud by ste si s námi chtěl někdo 
dopisovat místo slovenštiny a češtiny i anglicky, i to je možné. Budeme se těšit na další zprávy od vás a 
přejeme vám, ať jste zdraví!“ 

Deti v ŠKD sa s nadšením pustili do maľovania záložiek.Niektorých práca tak zaujala, že ich zhotovili 
i viac. Deviataci na zadnú stranu napišali zaujímavé myšlienky o knihách, aby si ich žiaci z partnerskej 
školy mohli prečítať v slovenskom jazyku. Nakoniec sme ich zalaminovali, aby vydržali čo  najdlhšie. 

Sprievodnou aktivitou projektu bola súťaž Hráme sa s českými slovami. Deti sa snažili vo vymedzenom 
čase správne vytvoriť dvojice zo slovenských a českých slov. 

Žiaľ, mimoriadna situácia zasiahla do priateľskej výmeny záložiek. V Českej republike v polovici októbra 
zatvorili školy, preto naše deti na svoj „darček“ budú musieť trošku počkať. 

vychovávateľky ŠKD 
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ZELENÁ ŠKOLA V  ŠK. ROKU 2020/2021  

Zelená škola je medzinárodný certifikačný výchov-

no-vzdelávací program určený pre materské, zá-

kladné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zme-

niť seba a svoje okolie. Vďaka tomuto projektu si 

žiaci spoločne s učiteľmi, rodičmi 

a nepedagogickými zamestnancami rozvíjajú pro-

stredníctvom zážitku tvorivé a kritické myslenie 

a realizujú inšpiratívne riešenie environmentálnych 

a spoločenských výziev. Program Zelená škola 

podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoloč-

nú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni 

životné prostredie. V tomto certifikačnom období (odporúča sa 2 roky) sme si zvolili prioritnú tému: Po-

traviny, v ktorej sa budeme do hĺbky venovať celé aktuálne certifikačné obdobie.                           8. ok-

tóbra 2020 sme si zostavili kolégium Zelenej školy, ktoré sa bude pravidelne stretávať, plánovať, organi-

zovať a riadiť aktivity programu v škole. 

Kolégium Zelenej školy pre šk. rok 2020/2021 

Študenti: Bianka Mihalíková, Martina Suchaničová, Viktória Slivovičová, Diana Hrinková 

Žiaci: Karin Buzgová, Tomáš Tkáč,   Miriam Miňová, Maxim Braslavský, Veronika Kosťová,  Natália 

Hajduková, Ľudmila Lukáčová  

Koordinátori: Ing. Ľ. Michalovčíková, Mgr. J. Tyčová 

Nepedagogický personál: Milena Alexovičová, Peter Miháľ 

Rodičia: Mgr. T. Braslavská 

Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a 

optimizmus. To všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho programu na 

svete, programu Zelená škola. 

Po troch úspešných medzinárodných certifikačných období sa naša Spojená škola opäť zapojila 

do programu Zelená škola.  

 V stredu 11. novembra sa uskutočnilo netradičné online školské kolo Olympiády zo slovenského 

jazyka a literatúry v kategórii C, ktorého sa zúčastnili žiaci 9. ročníka.  

 Deviataci najskôr absolvovali didaktický test s rozličnými typmi úloh, druhú časť tvorila transfor-

mácia textu. Ústna časť bola tohto roku vynechaná.  

Výsledky:   1. Kristína Potomová, 9. AZ 

   2. Laura Surdeníková 9.AZ 

   3. Sofia Drimáková, 9.AZ 

Kristína Potomová nás 27. novembra  reprezentovala  v okresnom  kole OSJL a umiestnila 

sa na vynikajúcom 3. mieste.  

Srdečne blahoželáme! 
Mgr. Erika Saloňová 

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kategória C 
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Máme názor...  
 

Prečo vojny prinášajú do života len utrpenie a aké následky prinášajú pre svet? 

 Majú vojny vôbec zmysel? Ak áno, tak aký? Prečo vlastne ľudia začali medzi sebou bojovať? 

Súboje a vojny sprevádzajú naše ľudstvo už od začiatku. V praveku ľudia súperili o korisť, nástroje alebo 

príbytky. V tom čase neexistovala žiadna reč, ani jazyk, takže sa ani nečudujem, že pre nich bolo jedno-

duchšie na znak nesúhlasu niekoho udrieť palicou do hlavy. 

Ďalším príkladom je starovek – obdobie hradov, zámkov a kráľovstiev. Králi sa snažili dať najavo svoje 

postavenie vojnami o územie. Jednoduchšie povedané „Čím väčšie kráľovstvo, tým slávnejší kráľ.“ 

Čo takto prvá a druhá svetová vojna? Zmysel vojny je stále rovnaký. Ovládnuť územie a stať sa najmoc-

nejšou krajinou (Rakúsko-Uhorsko, Hitler v Nemecku...). 

Ľudia, ktorí tieto vojny uskutočňovali sa nikdy nepozerali na ostatných. „Je jedno, čo bude. Ovládnem svet 

a ľudia ma budú zbožňovať. Ak ma znenávidia, je to ich vec! Stále som tu pánom ja!“ Mnoho nevinných 

kvôli niečomu takému trpelo. Či už to sú vojaci, ktorí boli prinútení bojovať alebo rodiny, ktoré zo dňa na 

deň prišli o svoje domovy. Najhoršie skončili tí, čo vojnu neprežili. 

A aké sú následky? Ľudia žijúci v strachu, zničené územia... je toho veľa. Na Slovensku môžeme byť radi, 

že sa nič také nedeje. Bohvie, dokedy. Predsa len: „Národ, ktorý nepozná svoju históriu, je nútený si ju zo-
pakovať.“ 

Kristína P., 9.A 

 Vojny sú najväčšou tragédiou ľudských dejín. Nielen pre veľké množstvo obetí, ale aj pre krutosť, 

utrpenie, smrť nevinných ľudí, strach. Mnohé oblasti boli vypálené, národy vyvraždené. Veľa rodičov zo-

mrelo pred očami vlastných detí, čo zanechalo následky do konca života. Vojakom, ktorí padli v boji sa už 

nepodarilo naplniť ich sny. Zanechali tu svoje matky, ženy, deti, ktoré nikdy nemohli objať. Buďme vďač-

ní za mier, za pokoj a slobodu, ktorú máme a modlime sa, aby si naši potomkovia nemuseli pripomínať 

ukrutné časy vojny. Väčšina rodín čelila zlej ekonomickej situácii, nedostatku tých najzákladnejších potra-

vín. Vojna sa pre nich stala nočnou morou.  

Laura, 9.A 

 Mier je symbolom pokoja pre všetkých ľudí na celom svete. Z rozprávania mojej prababky viem, 

ako prežívala vojnu so svojou rodinou. Osem súrodencov posadil dedo do voza, ktorý ťahali kravy. Od-

chádzali z Kapišovej, kde už prebiehala najväčšia bitka. Za osem dní prišli do obce Drienica v okrese Sa-

binov, kde ich prijali cudzí ľudia. Po celý čas, keď na našom území zúrila Karpatsko-duklianska operácia,  

prežili mimo domova. Po návrate domov našli len vyhorený dom. Ostala iba stará maštaľ, ktorá im slúžila 

ako príbytok pre nich aj pre zvieratá. Vojna prináša nenávisť, násilie, nedorozumenia, hlad a strach.  Dlho 

sa odstraňovali následky vojny. Aj dnes občas počujeme, že ľudia našli pri stavaní nových domov či na 

prechádzkach v lese nevybuchnutú vojenskú muníciu. Ľudia na celom svete by sa mali snažiť o to, aby sa 

udržiaval mier a pokoj na celej našej planéte.  

Vratko, 9.A 
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ŽIACKE ZASTUPITEĽSTVO SPOJENEJ ŠKOLY  

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej samosprávy nás pani primátorka, Marcela Ivančová, pozvala 
dňa 21. septembra na stretnutie riaditeľov, učiteľov a zástupcov žiakov jednotlivých škôl vo Svidníku. 
Všetkých prítomných oslovila so zaujímavou ponukou - zapojiť sa do realizácie myšlienky Detského mest-
ského zastupiteľstva. Prioritnou úlohou tohto zastupiteľstva je realizácia návrhov, zlepšení, inovácií, ako aj 
riešenie aktuálnych problémov svidníckej samosprávy. Zároveň by malo čo najvernejšie odzrkadľovať 
skutočnú prácu a zasadnutie zastupiteľstva. Nové námety, myšlienky a idey majú predkladať členovia na-
šich troch komisií: 
1. Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy 
2. Komisia životného prostredia 
3. Komisia pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež 

Projekt detského zastupiteľstva plánujeme realizovať na hodinách 
dejepisu a občianskej náuky po návrate žiakov do škôl alebo formou 
online mítingov prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Naším 
základným cieľom je vzájomná spolupráca žiakov, otvorená 
a konštruktívna diskusia, výmena skúseností a hľadanie nových kre-
atívnych nápadov, na základe ktorých si budú žiaci rozvíjať kritické 
myslenie, princípy kooperácie, zodpovednosti a tolerancie. Tí, ktorí 
prejavia najväčšie nadšenie a originalitu pri predkladaní konkrét-
nych návrhov a riešení problémov samosprávy mesta budú následne 
zaradení do jednotlivých školských komisií. Ich úlohou je pomáhať 
pri práci trom poslancom zvoleným z radov žiakov, ktorí budú našu 
školu zastupovať na mestskom zastupiteľstve: 
1. Tadeáš Harvilko, 6. AZ     
2. Katarína Vygodová, 7. AZ 
3. Ľudmila Lukáčová,  8. AZ 

Podporovať spokojnosť detí v školách môžeme aj tak, že budeme 
počúvať ich názory. Veríme, že inovatívne návrhy a riešenia našich žiakov pomôžu samospráve mesta 
Svidník zlepšiť jej celkové fungovanie. Demokratickými princípmi ich budeme viesť k zlepšovaniu škol-
ského prostredia a kultúry a naučíme ich, že ak urobia niečo dobré, tak dobro okolo nich začne pribúdať, 
nielen v ich srdci, v rodine, v škole, ale v celom vesmíre. 

Mgr. Nikola Mihoková 
Mgr. Tatiana Braslavská 

VYHRAJ SUPER CENY A POMÔŽ PLANÉTE!!!  

Naši žiaci dokázali, že im nie je ľahostajná ochrana životného prostredia. Zareagovali totiž na výzvu súťa-
že Vyhraj super ceny a pomôž planéte!!!“, ktorú každoročne organizuje firma Milk-Agro.  

Začali triediť odpad a spoločne sa im podarilo nazbierať 19,5 kg hliníkových viečok z mliečnych výrob-
kov SABI. A oplatilo sa! Aj keď trvalo trochu dlhšie, kým sa v silnej konkurencii zapojených škôl umies-
tnili na výhernom mieste. Hlavnou cenou pre Spojenú školu bol šek na nákup školských pomôcok 
v hodnote 200 €. Nechýbala odmena ani pre najusilovnejších zberačov. Za svoju aktivitu boli štedro od-
menení. Sestry Pasztorové (4 039 g) sa potešili atraktívnej cene - tabletu. Ďalšími, ktorí výrazne prispeli 
k výhre boli súrodenci Hajdukovci (2 192 g), súrodenci Vygodovi (1 379 g) a Kristína Pilipová (1 158 g). 
Domov si odniesli pohár na mlieko a nákupnú poukážku v hodnote 10 € na ľubovoľný nákup tovaru v 
predajni Milk-Agro. Ostatným zberačom túto súťaž bude pripomínať spoločenská hra Dobble na tému 
Mliečne výrobky a pero so symbolom súťaže. Ďakujeme všetkým žiakom a ich rodičom za podporu. Ne-

zabudnite, zber viečok SABI nekončí, pretože súťaž je pre 
nás tak trochu výnimočná. Tým, že sa do nej zapojíme už 
po osemnásty raz. A aj preto, že nám slovenské mliečne 
výrobky chutia. Doma, aj v škole. 

 
koordinátorka súťaže Valentina Brudňaková 
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Keď kope múza 

Volám sa Justín a som proste okey, 
rád sa dívam na dobrý hokej. 

Z problémov si hlavu nerobím, 
riešenie si nejaké vždy vyrobím. 

Vesmír a príroda - to je moje,  
s kamarátmi sa rád podelím o to svoje. 

Pomáham ja doma mame, 
dakedy som na Instagrame. 

Cez deň v škole s učením,  
potom si na ihrisku zdravo zacvičím. 
A večer s dobrým filmom, 

takto si idem svojím štýlom. 

Ja som dievča ako každé, 
svoj pokoj rada mám.  
Súkromie mám vo svojej izbe, 
kde hudbu rada počúvam. 
Občas zahrám na husličky, 
no radšej mám farbičky. 
Pri kreslení mojich dielok 
v ušiach mi vždy hudba znie. 
Vtedy sa dvere mojej izby 
a môj vesmír uzavrie. 

Rôzna hudba v mojich slúchadlách 
a väčšinou tenisky na nohách. 
Vlasy vždy rozpustené 
a domáce občas urobené. 
Veľa kníh prečítaných  
a dobrodružných filmov napozeraných. 
Na cestovanie sa vždy čas nájde 
a s rodinou to rýchlo zbehne. 
Večerné učenie je častým zlozvykom, 
ranné vstávanie preklínam každým dňom. 

Hnedé vlasy, modré oči, 
som žiačkou Spojenej školy. 
Do deviatej triedy chodím, 
na hodinách ticho sedím. 
Keď voľný čas mám, 
najradšej filmy pozerám. 
Občas knihu prečítam, 
cestovanie rada tiež mám. 
S kamarátmi sa stretávam, 
život si veľmi užívam. 

To som JA - deviataci o sebe 
Toto by mala byť báseň o mne, 
no neviem na ňu nájsť slová vhodné. 

Som človek výbušný, ale tvorivý, 
bláznivý, no zároveň do seba uzavretý. 

Mojím spoločníkom sa stal rap, 
celkom zmenil môj pohľad na okolitý svet. 

Cestovaniu sa tohto roku vyhýbam, 
aj napriek tomu, že mi tá sloboda chýba. 

Toto bola báseň o mne 
a som z nej sklamaná, 
lebo som na ňu stále nenašla 
slová vhodné. 

Snívam 
 

Vo svete spravodlivosti by som chcela žiť, 

krásu a lásku života zažiť. 

Žiť bez chorôb, to by som si želala, 

ale aby som to zmenila, som ešte primalá. 

V krajine hladu a smädu by som žiť nechcela, 

iba vtedy spoznáš pravého priateľa. 

Odmietam terorizmus a násilie v krajinách,  

tým sa mení život kruto v našich dejinách.  

Bezohľadnosť a sebectvo ľudí, 

snáď sa v nich láska a vďaka niekedy prebudí. 

Život s terajšou pandémiou je ťažký, 

postavila nám pred naše plány prekážky. 

Keby som vedela všetko zmeniť, 

možno by to ľudstvo vedelo oceniť.  

Vo svojom živote chcem múdra a ohľaduplná byť, 

a preto sa snažím tak žiť. 

Miriam, 7.A 

Ideálne miesto na život 

Keby sa dalo žiť tam, kde hviezdy svietia  

a mesiac usína. 

Byť, kde sa neumiera a všetci sú si rovní. 

Tam, kde sa dá zastaviť čas  

a dívať sa na anjelov, ktorí strážia nás. 

Tam, kde rastú vzácne kvety, 

kde je možné dotknúť sa neba,  

kde je život nekonečný. 

Dívať sa, ako slnko zapadá. 

Ísť tam, kde slzy sú vzácne a noci krásne. 

Tomáš, 7.A 
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Keď kope múza  -  ÓDA 

Óda na lesy 
Hľadím na lesy, hory, lúky, doliny 
a vidím tú krasu v diaľkach, kde niet končiny. 
Farbami hýri, vôňou nás vábi,  
pokojom v duši, nech sme vždy mladí.  
 

Boľavé srdce a smútok v duši.  
Vtáčatko malé, spevom  nás ruší.  
Príjemný hlások pohladí líčka,  
zaženie smútok, pozrie na očká. 
Slzy sa rinú po mladej tvári,   
slnko ich suší, zaháňa chmáry. 
 

Nádherné stromy stoja si v rade, 
zelený koberec je okolo všade.  
Rastlinky z neho dvíhajú hlávky, 
dívajú sa na dažďové kvapky.  
Lekáreň celá pri nohách leží 
a srnka s malými okolo beží.  
 

Príroda je zázrak celého sveta.  
Chrániť a zveľaďovať navždy ju treba.  
    Vratko, 9.A 

Škola 
Ó, škola naša milovaná, 
peknými farbami maľovaná. 
Pod krídla si nás vzala, 
aby si nám vedomosti dala. 
Vážiť sme si ťa nevedeli, 
kým sme doma nesedeli. 
Až keď sme sa doma učiť museli, 
vážiť sme si ťa začali. 
Učitelia a spolužiaci nám chýbali, 
do našej školy by sme sa radi vrátili. 

Bianka, 9.A 

Óda na posteľ 
Ó, ty posteľ moja milovaná! 
Som tvojím pohodlím opantaná. 
Ty vyčaruješ bezstarostný deň, 
a preležím v tvojich perinách aj celý týždeň. 
 

Vždy na nové nápady v tebe prídem 
a v snoch na realitu zabudnem. 
Ó, ty posteľ moja milovaná, 
nikdy sa nezobudím vyčerpaná. 

Sofia D., 9.A 

Óda na sladký med  
Včela nie je len hmyz malý, 
dáva nám aj veľké dary. 
Med je jedným z nich, 
nepohrdne ním nik. 
 

Ó, ty zlato poľných kvetov, 
0 chuťou neopísateľnou, skvelou. 
Na jazyku nôti pieseň, 
v duši uhasína tieseň. 

Kristína J., 9.A 

Kniha 

Ó, ty múdra kniha, 
najvernejšia priateľka moja, 
čo vždy na mňa čakáš doma. 
Keď unavená prichádzam zo školy, 
s radosťou si ťa beriem do ruky. 
S tebou sa dostávam do sveta radosti, 
kde nie sú žiadne starosti. 
Naplno pracuje moja fantázia 
a vtedy čarovná je každá chvíľa. 
Budem ťa navždy milovať, 
verne, ako svoju mať.  

Emma, 9.A 

Óda na hudbu 
Na svete spája všetkých ľudí hudba, 
vedieť cudzí jazyk na ňu nie je treba. 
 

Každý jeden človek má na hudbu vkus, 
či počúva pop, jazz alebo blues. 
 

Pesnička rýchla, 
veselá, 
pomalá, 
snáď na každú si naša trieda už zatancovala. 
 

V tomto zimnom období nám hrajú skladby pomalé, 
dôvodom je jeseň a to počasie pochmúrne. 
 

Hudba je jazyk celosvetový, hovorili... 
My sme sa o tom sami presvedčili. 

Kristína P., 9.A 

Óda na priateľstvo 
Nech každý okúsi, aké to je, 
mať človeka, ktorý sa s tebou zasmeje. 
Mať niekoho, kto ťa má rád 
a hovoriť mu kamarát. 
 

Nech každý vie, že vkladám nádej do teba. 
Aké by vlastne bolo žiť bez teba? 
 

Nech každý vie, aký krásny dar to je, 
nesklame ťa. Ver tomu! Naozaj tak to je. 
Ó priateľstvo, aké vzácne si, 
nech ho každý aspoň raz za život okúsi! 

Laura, 9.A 

Óda na čokoládu 

Ó, čokoláda svetová, 

si tak lahodná, krémová. 

Vždy si iná, znamenitá, 

horká, mliečna, top kvalita. 

Ó, moja milá čokoládka, 

aká si ty nežná, sladká! 

Ulahodíš každému, 

mladému či starému. 

  Vanesa, 9.A 

Priateľstvo 
Objatie nestojí nič 
a predsa tak veľa. 
Ľudia držia vlastný bič 
a chcú len priateľa, 
čo v ťažkých chvíľach zdvihne hlavu ti 
a otrasie ťarchu z tvojich perutí... 
Povie len: „Som tu vždy pre teba!“ 
Úsmev nahodí a nechce nič pre seba. 

Kiara, 9.A 
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Rok 2020 sa už pomaly blíži ku koncu a tak som sa rozhodla vybrať tie najlepšie hodnotené filmy a seriály 

tohto roka. Nie je všetky sú bezchybné, no získali si srdce väčšiny divákov. 

Filmy 

 Little Woman (Malé ženy) 

Dráma/ Romantický / 2020, 135 min / Hodnotenie: 79% 

Film rozpráva príbeh štyroch ambicióznych sestier, ktoré nemôžu byť viac odlišné. Po tom, čo ich otec 

zahynul vo vojne, žijú už len s matkou a napriek tomu, že ich život je ťažký, tieto „malé ženy“ nestrácajú 

nádej ani chuť žiť najlepšie, ako vedia, no najmä – po svojom. 

Tenet  

Akčný / Dráma / Sci-Fi / 2020, 150 min / Hodnotenie: 74% 

Akčný veľkofilm, v ktorom hlavnú úlohu hrá medzinárodná špionáž, cestovanie v čase a evolúcia. Podľa 

všetkého o mužovi, ktorý sa snaží zabrániť tretej svetovej vojne prostredníctvom cestovania v čase a zno-

vuzrodenia. 

Enola Holmes 

Dráma / Krimi / 2020, 123 min / Hodnotenie: 65% 

Pri pátraní po nezvestnej matke dokáže neohrozená Enola Holmesová prekabátiť aj svojho staršieho brata 

Sherlocka a pomôcť mladému lordovi na úteku. 

Das perfekte Geheimnis 

Komédia/ Dráma / Romantický / 2020, 111 min / Hodnotenie: 74% 

Na spoločnej večeri sa zíde niekoľko párov a po pár pohárikoch sa rozhodnú, že svoje telefóny položia na 

stôl a podelia sa s ostatnými o všetky správy, odkazy aj telefonáty v ten večer. Esemesky sa prečítajú, ho-

vory budú nahlas. 

 

Seriály 

Away 

Dráma / Sci-Fi / 2020, 8 h 25 min / Hodnotenie: 64% 

Emma Green musí opustiť svojho manžela a dospievajúcu dcéru, aby mohla veliť medzinárodnej posádke 

pri zradnej misii na Mars. „Ide o pomalšiu drámu, pozerateľnú, slušnú a vhodnú pustiť si pred spaním.” 

Ragnarök 

Dráma/ 2020, 4 h 29 min / Hodnotenie: 73% 

Malé nórske mestečko, ktoré zažíva teplé zimy a prudké lejaky, akoby smerovalo k ďalšiemu Ragnaroku – 

pokiaľ niekto nezasiahne včas. 

The Barrier 

Dráma / Sci-Fi /  2020, 11 h 21 min / Hodnotenie: 72% 
V roku 2045 bolo Španielsko, rovnako ako zvyšok západného sveta, privedené do diktátorského režimu z 
dôvodu nedostatku prírodných zdrojov. Život na vidieku je nemožný a v meste delí plot ľudí na mocných a 
zvyšok. Je to boj jednej rodiny o prežitie v dystopickém Madride budúcnosti, ktorý vykresľuje priepastné 
rozdiely medzi dvoma svetmi rozdeleným múrom. A tým to nekončí. 
 

The Queen’s Gambit (Dámsky gambit) 

Dráma / 2020, 6 h 35 min / Hodnotenie: 91% 
Dráma limitovanej série Netflix The Queen’s Gambit, je založená na románe Walter Tevis. Pôsobivo zruč-
né a očarujúce dievča, ktoré je odhodlané prekonať tradičné hranice sveta šachu, v ktorom dominujú muži. 
Jej prekvapivú cestu ku sláve ale komplikuje boj so závislosťou. 
 

Sofia Drimáková, 9.A 

Najlepšie hodnotené filmy a seriály tohto roka 
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Tip na dobrú knihu Kniha: Trón zo skla 

Autor knihy: Sarah J. Mass 

Vydavateľstvo:  Slovart 

Diel: 1- 6 

Hlavné postavy: Celaena Sardothien, Chaol Westfall, princ Dorian,                         

princezná Nehemia 

Séria Trón zo skla bude veľkolepá šesťdielna epická fantasy. 

Moje hodnotenie knihy: 

Aj keď som sa do knihy nepúšťala s úplne najväčšími očakávaniami, musím povedať, že ma oslnila. Au-

torka knihy Sarah si zaslúži naozaj pochvalu a úctu za toto dielo. Nielen postavy, ale aj dej boli vynikajú-

ce. Kniha má myšlienku, čo by sa podľa mňa malo oceniť. Okrem toho bola aj vtipná. Prelúskala som ju 

za necelé štyri dni. Netvrdím, že je to veľmi málo, ale veľa to rozhodne nie je. Spočiatku som mala prob-

lém správne prečítať meno hlavnej hrdinky. Kniha je úžasná, no chvíľu mi trvalo, kým som sa v nej 

zorientovala (presne ako v Hobitovi). Čím viac som čítala, tým viac som sa od nej nemohla odtrhnúť, dej 

sa totiž vyostroval až postupne. Hoci na začiatku sa mi zdalo jasné, ako kniha skončí, na konci to až také 

jasné nebolo.  

O autorke: 

Sarah J. Mass je newyorská spisovateľka fantasy literatúry. Narodila sa v New Yorku a vyštudovala Ha-

milton College so zameraním na tvorivé písanie s vedľajším odborom religionistika. Jej prvotinou je kni-

ha Trón zo skla, ktorá vyšla v origináli v roku 2012, a ktorá je 1. dielom z rovnomennej young-adult série. 

Prvú verziu tejto knihy napísala už v 16-tich rokoch. Bola preložená do 32 jazykov a je označovaná ako 

jedna z medzinárodne najlepšie predávaných sérií. 

Kristína  Jurčišinová, 9.A 

Kiara odporúča...  

V priebehu tohto roka som stihla pozrieť mnoho filmov a seriálov, hlavne cez karanténu, keď sme boli do-
ma. Okrem učenia som mala aj voľný čas, vyplnila som si ho pozeraním filmov. Najlepšie filmy podľa 
mňa: 
Dokonalé rande 
Komédia / Romantický / USA, 2019/ 89 min.  Hodnotenie : 57% 
Aby si zarobil na univerzitu, vymyslí aplikáciu, v ktorej ponúka svoje služby falošného partnera. Ale keď sa 
objavia skutočné city, trochu sa to skomplikuje. (Netflix) 
Všem klukům, které jsem milovala 
Komédia / Dráma / Romantický /USA, 2018/ 100 min. Hodnotenie : 71% 
 Jej tajné milostné listy sa dostanú k objektom jej citov a pokojná existencia Lary Jean na strednej škole je 
preč. (Netflix) 
The Holiday Calendar 
Romantický /USA, 2018/ 95 min.  Hodnotenie : 52% 
Talentovaná fotografka s neperspektívnou prácou zdedí starožitný adventný kalendár, ktorý akoby vedel 
predvídať budúcnosť a smeroval ju tam, kde nájde lásku. (Netflix) 
Babysitter 
Horor /Komédia / USA, 2017/ 85 min. Hodnotenie : 61% 
Cole raz zostane dlhšie hore a zistí, že jeho krásna opatrovateľka je členka satanského kultu - a ten urobí 
všetko pre to, aby ho umlčal. (Netflix) 
Operation Christmas Drop 
Komédia /Rodinný/ Romantický /USA, 2020/ 95 min. Hodnotenie : 50% 
Starostlivá poradkyňa političky plánuje uzavretie vojenskej základne na tropickom ostrove, kde majú zaují-
mavú vianočnú tradíciu. A pritom sa zamiluje do sympatického pilota. (Netflix) 
           Kiara Sadivová, 9.A 

 

https://www.csfd.cz/film/641954-vsem-klukum-ktere-jsem-milovala/prehled/
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Kniha ako vianočný darček 

„Človek, ktorý číta, prežije tisíc životov, kým zomrie. Človek, ktorý nikdy nečítal, prežije iba jeden deň.“ 

 

V súčasnosti sa prijímanie masmediálnych informácií stalo nielen jedným z kritérií životnej úrovne a kva-

lity života, ale dokonca priamo psychickou nevyhnutnosťou moderného človeka. Je pravdou, že na jednej 

strane síce nesporne obohacujú náš život, rozširujú obzory a slovom i obrazom sprostredkovávajú udalosti 

a zážitky z najrôznejších kútov celého sveta. Na druhej strane však narušujú človeku denný rytmus, ochu-

dobňujú ho o spánok a odpočinok a prispievajú k pasívnemu a konzumnému životnému štýlu. Mladá ge-

nerácia stále viac dáva prednosť sledovaniu filmov, počítačovým hrám. Pomaly zabúdame, čo znamená 

držať v ruke tlačenú knihu. Pritom čítanie kníh je nevyhnutné pre mladých ľudí rovnako, ako to bolo na-

príklad pred dvadsiatimi rokmi. Čo takto zabudnúť na postmodernú dobu a vrátiť sa na krátky čas do mi-

nulosti? Zaspomínať si a prežívať dobrodružstvá s obľúbenými hrdinami príbehov? Veď kniha nás sprevá-

dza už od kolísky. Rodičia nám čítali a ukazovali obrázky, ktoré nás učili 

hovoriť. Len čo sme vedeli trochu lepšie čítať, siahli sme po peknej rozpráv-

kovej knižke, chlapci si predstavovali, že sú tí hrdinovia, ktorí musia zabiť 

deväťhlavého draka, aby zachránili krásnu princeznú a dievčatá sa hrali na 

princezné a predstavovali si, že po nich príde princ na bielom koni. Knihy 

nás prenášajú do iného sveta, ktorý síce nie je často reálny, ale zato nám 

umožňuje snívať aj s otvorenými očami. Prečo to krásne zrazu chceme zaho-

diť? Urobme radosť svojim blízkym a darujme im pod stromček vzácny darček – „knihu“. 

 

 Laura Surdeníková  9.AZ 

Na svete už rok vyčíňa pandémia koronavírusu. Slovensko zasiahla natoľko, až sme boli nútení zostať do-
ma. Zatvorili sa školy, fitness centrá, obchody a nám, žiakom, nezostáva nič iné, len čakať. 
Marcová karanténa nám nevadila. V triede vládol chaos, večné hádky a my sme sa celkovo odcudzili. Čas 
sme trávili chodením von, pozeraním filmov, hraním hier alebo sociálnymi sieťami. Spočiatku nám aj vy-
hovovalo, že sme nemuseli vstávať tak skoro, a že sa nemusíme vídať. Skončilo to tak, že poniektorí z nás 
mali prevrátený režim – po nociach sme nespali a dospávať sme museli cez deň. 
Vzťahy v triede sa zmenili a my sme po polroku začali konečne chodiť do školy natešení a s vedomím, že 
si každý jeden deň užijeme naplno. Každodenný pocit šťastia ukončila dnešná karanténa. Je iná, no stále 
podobná tej marcovej. Čas trávime znova filmami, hrami a Instagramom. Pribudli nám spoločné videoho-
vory či písanie si medzi sebou. Naše nočné písanie nám berie spánok a má za následok aj to, že sa na onli-
ne hodiny prebúdzame „rozbití“. Karanténu si užívame, ale tentoraz aj odpočítavame dni do jej konca. 
Chýba nám vysedávanie pri jednej lavici, vymýšľanie hlúpych nápadov a naše JBL-ko, ktorým spríjemňu-
jeme učiteľom ich služby na chodbách. Stále však žijeme v nádeji, že sa v decembri budeme môcť vrátiť 
do škôl. 

Kristína Potomová, 9.AZ 

SCHOOL QUARANTINE 

Karanténa našimi očami 
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"Memečká" na pobavenie 

Ja počas online vzdelávania 
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Želáme Vám krásne sviatky, ktoré sa Vás dotknú krásnym         
zázrakom a naplnia Vás neoceniteľnou láskou.  


