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O pocitoch a dojmoch z výstavy fotografií  

nám viac napísala Gabriela Bunczíková 

z II.A triedy. 

 

Výstava fotografií Jána Saudeka sa 

mi veľmi páčila. Boli to kreatívne 

a umelecké fotografie a malo to svoje 

grády. Ukázala mi, aký je človek dokonalý, 

či už je to žena, chlap alebo dieťa. Ženskú 

krásu prirovnával k prirodzenej kráse.  

Muža prezentoval ako dokonalú 

osobnosť. A dieťa vo svojej prirodzenosti. 

Saudek sa snažil poukázať na to, že aj 

obyčajní ľudia bez toho, aby boli nejaké 

celebrity alebo známe  osobnosti  môžu byť 

dokonalé. Tieto umelecké obrazy mi 

ukázali vonkajšiu, ale aj vnútornú krásu 

človeka. Jedna z fotografií má veľmi 

zaujala. Boli to dve ženy a mali na sebe 

šperky, drahé 

šaty a vyzerali 

ako dámy, čo 

majú bohatých 

manželov, ale 

niečo na nich 

bolo iné. Jedna 

z nich mala  

odhalenú hornú  

časť tela 

a druhá mala odhalenú dolnú časť tela. 

Zaujal ma tento obraz, lebo mi ukázal, že aj 

bohatý človek môže mať svoje chyby, len 

 

Editoriál 

       Milí čitatelia! 

Predstavujeme Vám nové číslo 

časopisu, ktoré bude opäť pestré. 

V tomto polroku sme do školy 

chodili iba jeden mesiac kvôli 

pandémií, pre ktorú sa museli brány 

školy pre žiakov zatvoriť. Hneď od 

prvého dňa naši skvelí a šikovní 

učitelia prešli na dištančnú formu 

výučby. Žiaci si veľmi rýchlo 

navykli na túto formu, ale mnohí 

z nich by sa najradšej vrátili späť do 

lavíc medzi svojich spolužiakov a 

kamarátov.  

V októbri sa pedagogický zbor 

rozrástol o ďalšieho člena, a to 

o sociálnu pedagogičku PhDr. Evu 

Gajdošovú, PhD. Aj o nej a iných 

témach sa viac dozviete v tomto 

čísle.  
V mene celého kolektívu vám 

prajeme príjemné a požehnané 

nastávajúce sviatky a šťastný nový rok. 

Redakčná rada 
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máloktorý bohatý človek vie ukázať aj svoje nedokonalosti. Bola tam 

ešte jedna fotografia, ktorú mám stále v hlave. Na fotografii je nahá žena 

s veľkým tehotenským bruchom. Nemá na sebe žiadne oblečenie, len 

rozpustené vlasy a chytá si svoje veľké tehotenské bruško. Nevníma 

nikoho, len svoje dieťa a seba. Táto výstava ma veľmi oslovila, aj keď 

niektoré fotografie boli tajomné, ale zároveň nádherné. 

Napísala Gabriela Buncziková  

  

Dňa 14.09.2020 sme sa, žiaci prvého a druhého ročníka, zúčastnili 

účelového cvičenia na Bankove. Najprv sme šli električkou na Čermeľskú cestu 

a odtiaľ pešo na Bankov. Cesta bola náročná, nakoľko sme po celý čas stúpali 

hore kopcom a po nerovnom 

teréne. Výhodou na tomto 

účelovom cvičení bolo, že 

sme sa každý viac spoznali 

a našli si nových kamarátov. 

Počas cesty do cieľa sme tiež 

zistili, kto je ako na tom 

s kondíciou. V cieli sme sa už 

tešili na vytúžený oddych                   

po náročnej ceste. Občerstvili 

sme sa a potom nasledoval 

program, ktorý nám 

vymysleli pani učiteľky. 

Rozdelili sme sa do skupín a každá skupina dostala tajničku, ktorú mali spolu 

vylúštiť. Otázky preverili, ako dobre poznáme mesto Košice. Bol to príjemne 

strávený školský deň. 

 

pripravila Viktória Šamková 
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Ča šunav, so vakeren. 

E lačh vaš lende man marel. 

O jakha ča phandav u o danda 

zoraľav. 

Phučav, sar šaj duma manca den? 

O jilo man ke phuv cirdel. 

Me na džanav, kaj šaj džav te 

dživel. 

Te dromarel našťi. 

Te me džava, pale na avava. 

O Del man prindžarel. 

Te vareso phenava o zegos 

prekidava. 

 

 

Pindžaren amen ? 

Sar?  Te amenca na dživen. 

Vakeren pal amende sar pal 

o šajipen. 

E majorita lenge buter na diňa. 

Vakeren save sam, so keras , vaj so 

na džanas. 

Ča jakhvar amenca sle. 

U imar sar diline pre fala irinde, 

kaj amen pindžaren. 

Nič na džanen ! 

O lava man chan, bo o čačipen 

ňikhaj. 
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Volám sa Annamária Kopcová, 

kolegovia a priatelia ma volajú Amy. 

Pochádzam z Vranova nad Topľou, kde som 

aj chodila na gymnázium. Po skončení 

strednej školy som sa rozhodla ísť študovať 

do Košíc na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, kde som vyštudovala odbor 

učiteľstvo akademických predmetov biológia 

– psychológia. Momentálne pokračujem                   

vo vzdelávaní na univerzite v rozširujúcom 

štúdiu školskej psychológie. Už od útleho 

veku bolo mojím snom byť učiteľkou a som 

veľmi rada, že môžem učiť na našej škole, 

pretože to pre mňa nie je len povolanie, ale aj 

poslanie.  

1. Čo Vás motivovalo stať sa učiteľkou na tejto škole? 

Túto školu veľmi dobre poznám ešte z čias môjho štúdia na vysokej škole.                     

V  4. a 5. ročníku som tu absolvovala pedagogickú prax. Mala som veľmi rada 

túto školu, a preto ma nesmierne potešila ponuka práce učiteľky na našej škole 

a nezaváhala som ani na sekundu.  

2. Čo Vás najviac baví na Vašej práci? 

Mám veľmi rada svoju prácu, najmä spoluprácu a komunikáciu so žiakmi. 

Hlavne oceňujem rozmanitosť v práci učiteľa – každý deň je iný, čo nás 

zachraňuje pred stereotypom.  

3. Čo sú vaše silné stránky ako učiteľky? 

Moje silné stránky? Celkom náročná otázka, ale keby som to mala zhodnotiť, 

asi by to bola zodpovednosť, ochota pomôcť a zmysel pre humor. 😊 

4. Ako sa vidíte o 10 rokov? 

Nie je jednoduché na to odpovedať, ale mojím snom je stále sa vzdelávať 

a posúvať vpred, teda rozširovať svoje možnosti. Dúfam, že sa mi to splní.  

5. Ako využívate voľný čas? 

Veľa voľného času nemám, ak sa mám priznať, ale keď sa nájde, tak ho veľmi 

rada trávim s rodinou. 

6. Čo je Vaše hobby? 

Veľmi rada upratujem.😊 To je asi moja najväčšia záľuba. Ďalej medzi moje 

koníčky patrí čítanie kníh, počúvanie hudby, varenie a pečenie (pečiem vlastný 

chlieb a koláče).  
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7. Akú radu by ste dali študentom? 

Aby sa nikdy nevzdávali svojich cieľov aj napriek prekážkam – to je veľmi 

dôležité v živote. Ďalej, aby sa snažili byť stále lepšími ľuďmi, aby pomáhali 

tým, ktorí to potrebujú, pretože nikdy nevieme, kedy to budeme potrebovať my.  

     pripravila Viktória Šamková 

Volám sa Eva Gajdošová a ako sociálny pedagóg mám záujem pomáhať   

pri akomkoľvek probléme, ktorý sa vyskytne 

a u každého nachádzať dôveru vo vlastné 

kapacity čeliť životu zmysluplným spôsobom. 

Som zástancom humanistického prístupu                       

a myšlienky, že každý človek je vo svojej 

podstate dobrý a má v sebe potenciál rastu, 

pokiaľ na to má vytvorené vhodné podmienky, 

kontakt s iným človekom a má snahu sám niečo 

zmeniť. „Učenie by nemalo obsahovať len 

poznatky, ale malo by pôsobiť aj na city. Žiaci, 

ktorí reagujú emocionálne a kognitívne 

zároveň, učia sa najefektívnejšie“ (C. Rogers). 

Ku každému a za každých okolností preto 

pristupujem s porozumením a empatiou. 

 V súčasnosti som študentkou postgraduálneho doktorandského štúdia 

odboru Security management v študijnom programe Doctor of Business 

Administration, na Institut pour l'Expertise Management School Paris, France   

a Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Absolvovala som 

doktorandské štúdium v študijnom programe Integratívna sociálna práca                     

na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po štúdiu 

som pôsobila v advokátskej kancelárii, kde som nadobudla prax v oblastiach 

administratívnej, právnej a ekonomickej. Od roku 2015 som ako zamestnanec 

Zboru väzenskej a justičnej stráže Ústavu na výkon trestu odňatia slobody 

Košice-Šaca pracovala na pozícii vedúcej účtovníčky úseku rozpočtu 

a informačnej sústavy oddelenia ekonomiky, od roku 2017 do októbra 2020 ako 

samostatný odborný referent oddelenia výkonu trestu. Osem rokov vykonávam 

dobrovoľnícku činnosť poskytovaním sociálneho poradenstva psychiatrickým 

pacientom s cieľom pomôcť zvládnuť náročné životné situácie. 

 Vo voľnom čase sa pasívne venujem filipínskemu bojovému umeniu 

Inosanto kali. Okrem toho obľubujem turistiku a rada trávim voľný čas 

v prírode na bicykli.     
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Geza Hosszu-Legocky 

Geza Hosszu-Legocky alebo 

umeleckým menom Gezalius.  

Neviete, kto to je? Asi vás to trochu 

prekvapí, ale je to známy svetový huslista 

– virtuóz. A dokonca známy na všetkých 

kontinentoch.  

Pôvodom pochádza zo Švajčiarska, 

korene má v Maďarsku, aj na Slovensku. 

Keď mal štyri roky, začal hrať na husliach. 

V šiestich rokoch začal študovať                             

na akadémií vo Viedni v Rakúsku. 

V siedmych rokoch mal svoje prvé turné 

v Taliansku a vo Francúzsku. Vo veku 11 rokov si zahral v hollywoodskom 

filme Red violin, kde stvárnil postavu Caspara. Keď dovŕšil 13 rokov,                            

po prvýkrát koncertoval v Amerike. V štrnástich rokoch začal koncertovať                   

so svetovou klaviristkou Marthou Argerich po celom svete. Bol nominovaný 

na dve ceny Grammy. Prvú nomináciu mal s The 5 DeViLs s rómskou hudbou. 

Druhýkrát bol nominovaný v klasickej hudbe s jeho Schummanovou sonátou, 

ktorú zahral na festivale v Lugane. 

V sedemnástich si založil vlastné zoskupenie Geza & The 5 DeViLs 

a začali spolu koncertovať s vlastnými úpravami skladieb. Ako 

dvadsaťšesťročný vystupoval na turné s The 5 DeViLs v Japonsku. Ako 

tridsaťročný mal súkromné vystúpenia v Číne a v Kórei.  

V súčasnosti pôsobí v Košiciach na Súkromnom hudobno-dramatickom 

konzervatóriu, ktoré sídli 

spolu s našou školou v jednej 

budove. Venuje sa mladým 

hudobníkom a odovzdáva im 

svoje skúsenosti. Poskytuje 

individuálne hodiny, ako aj 

aktívne pôsobí v orchestri, 

s ktorým tiež vystupuje. 

Geza inovuje rómsku ľudovú 

hudbu 21. storočia so svojou 

skupinou The 5 DeViLs 

a tým posúva tento žáner 

k novému publiku z klasickej 

scény k popu. Geza sa zúčastňuje projektu “Global Sessions“ nadácie 

Benedetti. Jeho  neobyčajný štýl sa od tohto roku učí na londýnskych školách 

a aj v Spojených štátoch amerických, kde je rozdelený tak, aby sa ho deti mohli 
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učiť v 3 rôznych kategóriách. Tento projekt 

zastrešuje svetoznáma huslistka Nicola 

Benedetti a jej nadácia v Londýne.  

Mala som tú možnosť niekoľkokrát sa 

s Gezom osobne stretnúť. Je to milý mladý 

virtuóz, plný energie, nápadov a dá sa s ním 

zažiť kopec srandy.  

Miluje život a rád rozdáva ľuďom okolo seba 

radosť. 

 
 

 

 

 

Pripravila Lenka Molčanyiová 

 

V tomto článku sa dozviete viac o tom, ako naše telo reaguje na vonkajšie 

podnety a ako na nás vplýva pandémia, ktorá nás tento rok postihla. Tento 

článok si pre vás pripravil žiak 1.A Manuel Gábor. 

Všetko to začína v hlave!

Keď človek dostane nejakú chorobu, zväčša ho to položí, myslí len na časté 

návštevy doktorov a nemocníc. Človek to môže zobrať aj z druhej strany. Začne 

sa zaujímať, zmení stravu a celkovo zmení pohľad na svet z iného, pozitívneho 

uhla. 

Čo znamená pojem depresia? 

Depresia je mentálna porucha prinášajúca smútok, skľúčenosť, stratu záujmu 

o veci ktoré sme robili radi, stratu chuti do jedla, osamelosť...  

 

Čo si môžete myslieť alebo cítiť? 

Ste pohltení negatívnymi a rušivými myšlienkami. Cítite sa menejcenní                         

a bezmocní. Cítite sa veľmi osamelo, aj keď máte okolo seba priateľov a rodinu. 

Nerozumiete tomu, prečo sa takto cítite. Často si kladiete otázku, prečo to tak 

je. 



 

 

 

 

 školský občasník December 2020 
 

  
 

SPARKY  8 

SPARKY 

 

 

Čo môžete urobiť? 

Porozprávajte sa a zdôverte sa členom rodiny alebo priateľom o svojich 

pocitoch. 

Hovorte s odborníkom ako je lekár, odborník na duševné zdravie, terapeut 

alebo sociálny pracovník. 

Pridajte sa k podpornej skupine ľudí, ktorí sú v podobnej situácii ako vy alebo 

zažili podobnú situáciu. Viete si navzájom pomôcť. Na internete sú rôzne linky 

pomoci, kde vám radi odpovediať na Vaše otázky. 

 

Typy ako prejsť depresiou počas pandémie 

 Porozprávaj sa s rodinou, kamarátmi alebo s niekým, kto si podobnými 

problémami prešiel. 

 Nečítaj neustále informácie a dezinformácie ohľadom pandémie. 

 Veď si denník – dobrý spôsob, ako sa zbaviť negatívnych myšlienok, je 

napísať ich na papier. To, že dostaneš zo seba nejaké trápenie, zmierni 

negatívnu energiu.  

 Pusti si pozitívnu hudbu - 

hudba dokáže ovplyvniť 

našu náladu! 

 Začni cvičiť! Skús si 

doma zacvičiť jógu alebo 

si najprv pozri nejaké 

krátke cvičné video                    

na internete. 

Depresia nie je len vrtoch zlej nálady. Depresia je choroba, ktorú vieme       

liečiť a vyliečiť. 

Pripravil Manuel Gábor 
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Aj tento rok sme sa ako škola zúčastnili Maratónu listov, celosvetovej akcie  

na podporu ľudských  

práv.  

Avšak oproti minulým 

rokom sme sa tak trocha 

zvláštne a tak máličko 

smutne všetci „stretli – 

nestretli“.  

Každý žiak, pozorovateľ, 

pisateľ zostal vo svojom 

priestore vymedzenom 

obrazovkou počítača a izby, v ktorej už niekoľko týždňov trávime väčšinu času. 

Mne osobne chýbal ľudský kontakt, otázky a pohľady žiakov, smiech 

a všadeprítomná veselá predvianočná nálada minulých stretnutí. Maratón 

písania listov 2020 sa konal na našej škole v dňoch 11.12.2020 a 18.12.2020. 

Cieľom tejto celosvetovej akcie bolo napísať a poslať čo najviac listov 

predstaviteľom vlád konkrétnych krajín a upozorniť tak na porušovanie 

ľudských práv konkrétnych ľudí, či skupín v tej krajine. Osudy ľudí 

tohtoročného maratónu predstavila svojim spolužiakom žiačka III.A triedy 

Aďka Balogová.   

Žiakov najviac zaujali príbehy Gustáva Gaticu z Chile, ktorý prišiel o zrak pri 

policajnom útoku počas sociálnych nepokojov v krajine v roku 2019. Ďalej 

príbeh  jednej z najznámejších aktivistiek za práv žien v Saudskej Arábii – pani 

Nassimy al-Sady, ktorá 

je vo väzení len kvôli 

tomu, že si nenásilne 

uplatňovala právo na 

slobodu prejavu a 

združovania sa. Tretí 

príbeh sa týkal pani 

Jani Silva z Kolumbie, 

ktorá celý svoj život 

bojuje za ochranu amazonského pralesa a ľudí, ktorí tam žijú a ktorá je 

každodenne vystavovaná vyhrážkam a útokom zločineckým skupín, 

priekupníkov drog či zástupcom nadnárodných spoločností, ktorí porušujú 

práva miestnych a snažia sa chránené územie získať kvôli prírodnému 

bohatstvu, ktoré tam je.  
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O osudoch ďalších ľudí sa môžete dočítať na stránke Maratónu listov 

2020 https://maraton.amnesty.sk/ 

Všetkým láskavým a neľahostajným pisateľom zo srdca ĎAKUJEM.  

 

Pripravila Mgr. Andrea Šimková 

 

 

Nekbuter romane Karačoňakere sikhľipena hine phandle le paťavibnaha, vaj 

tradična majoritnakera kulturaha. O Roma ada Devleskero paťaviben priile, 

kana avle andre Europa, 

vašoda the o Karačoňakere 

silkhľipena ile ke peste le 

manušendar andal e majorita. 

E Karačoňa hin perdal 

o Roma famiľijakero inepos. 

E Karačoňa na ľikeren 

savore romane famiľiji jekh. 

Aver ľikeren e Karačoňa 

o famiľiji andro fora, aver 

pro gav, aver čore famiľiji 

the aver barvaleder romane 

famiľiji. Andro barvaleder 

famiľiji pre Karačoňa keren 

but chabena, barvales 

šukaľaren o jezulanki, oda 

hin vašoda, bo kamen pengere čhavenge te del savoro, so len na sas, bo 

varekane dživenas čores. Taven šutľa arminakeri zumin, andre thoven udzimen 

mas, kolbasi the chundľuľa. Keren mek the aver chabena, kompirengero 

šalatos, rantimen mas, pherarďi armin,  mačhe, bobaľki makoha, bokeľa. 

Varesave romane famiľiji mek ľikeren Karačoňakeri sikhľipena sar: 

Pre Viľijakero ďives na ľidžan ňič avri andal o kher, na den ňič kečeň, bo 

phenel pes, kaj ľidžana peske e bacht andal o kher. Pre Viľijakero ďives našťi 

avel našťi avel elšiňi e džuvľi, vaj e phivľi džuvľi andro kher, bo anela bibacht. 

Vašoda avel elšines andro kher o murš, savo la famiľijake vinšinel bacht, 

sasťipen. Anglo Viľijakero raťakero chaben thoven vajkeci bobaľki pro 

https://maraton.amnesty.sk/
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taňiricis u ľidžal avri pre blaka. Phenen, kaj oda hin perdal o džene andal e 

famiľija, save mule u nane imar maškar lende. Tel o obrusis pro skamind 

thoven love, paťan, kaj avka len ela love calo berš.  

 

Vianoce 

Väčšina rómskych vianočných zvykov súvisí s kresťanskou tradíciou, či 

tradičnou kultúrou väčšinového obyvateľstva. Rómovia prijali kresťanstvo                     

po príchode do Európy, preto vianočné zvyky prebrali od väčšinového 

obyvateľstva. 

Vianoce sú pre Rómov najmä sviatkami rodiny. Inak vianočné sviatky 

prežívajú rodiny v mestách, inak na vidieku, inak chudobné rodiny a inak 

rodiny, ktoré sú finančne zabezpečené. Pre rómske rodiny, ktoré majú dobrú 

finančnú situáciu, sú Vianoce predovšetkým prejavom hojnosti. Rodičia chcú 

svojim deťom dopriať všetko, čo oni nemali, pretože v minulosti tiež žili 

chudobne. Pripravujú kapustnicu s údeným mäsom, klobásou a hubami. 

Pripravujú aj ďalšie jedlá ako zemiakový šalát, rezne, plnenú kapustu, ryby, 

opekance s makom, koláče. Niektoré rómske rodiny si zachovali vianočné 

zvyky ako: 

na Štedrý deň nevynášajú 

nič z domu, ani nič 

nepožičiavajú, veria tomu, 

že si tak vynesú šťastie 

z domu. Na Štedrý večer 

nesmie prísť do domu prvá 

žena, ani vdova, pretože 

rodine to môže priniesť 

budúci rok nešťastie. Preto 

ako prvý príde do domu vždy 

muž, ktorý rodine vinšuje 

šťastie a zdravie. Pred 

štedrovečernou večerou dávajú zopár opekancov na tanierik a uložia vonku                  

na okno pre tých členov rodiny, ktorí zomreli. Pod obrus na štedrovečernom 

stole dávajú peniaze, aby ich mali dostatok po celý rok.

 

 

Vinšos perdal o sikhľuvne 

 

Vinšinav tumenge bachtaľi 

Karačoňa, andro Nevo berš but 

bacht the sasťipen. 

 

 

Vinš pre žiakov  

 

Vinšujem Vám šťastné Vianoce, 

v Novom roku veľa zdravia 

a šťastie. 

 

        pripravila Mgr. Eva Gašparová 
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I.A 

Nech čaro Vianoc spríjemní chvíle 

pohody, v kruhu Vašej najbližšej 

rodiny. Nech zvony zvonia a srdcia 

plesajú, nech sviece horia a čaše 

štrngajú. Nech lásky, radosti je vždy 

dosť, i v tom ďalšom roku, nech 

úspech, šťastie i zdravie stoja vždy 

po Vašom boku. Teraz, keď ku 

šťastiu chýba len krok, prajem Vám 

veselé Vianoce a šťastný Nový rok. 

 

Vaša triedna učiteľka Amy 

 

 

 

I.B 

Prajem Vám, moji milí, aby tieto 

sviatky boli pre Vás čo najlepšie 

stráveným časom s Vašimi 

najbližšími. Rozdávajte si navzájom 

radosť, pokoj, dobré slovo. A, 

zvlášť, v týchto časoch nezabúdajte 

na nádej – veď za mrakmi je stále 

slnko. Prajem Vám tiež, aby ste sa 

naplno venovali učeniu a aby                         

pre Vás vzdelanie bolo hodnotou. 

Svoje priania posielam aj ostatným 

žiakom našej školy, ale aj mojim 

cteným kolegom a vedeniu školy. 

Nech sú nastávajúce vianočné 

sviatky pre každého z Vás príjemné, 

pokojné a požehnané. 

 

Váš triedny učiteľ Matúš Bartko 

 

 
 

II.A 

Nech radosť a šťastie vládne 

u každého doma, nech zďaleka 

obchádza Vás nešťastie a smola. 

Nech pohoda vládne za sviatočným 

stolom, nech láska prevláda                       

nad nemilým slovom. Želám Vám 

nádherné    vianočné   sviatky   plné  

 

radosti, odpúšťania a pokory. Aby 

bol Váš nový rok 2021 úspešný, 

šťastie neodbytné, zdravie 

dokonalé, problémy vzdialené 

a budúcnosť skvelá... 

To Vám z celého srdca želá  

Vaša triedna  Katarína Kullová
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Milí spolužiaci.   

V týchto neľahkých časoch by som 

Vám chcela zo srdca zaželať krásne 

Vianoce. Tento rok bol pre nás 

všetkých veľmi nezvyčajný. 

Zasiahla nás pandémia, s ktorou sme 

sa ešte my, študenti, nikdy nestretli. 

Nastala panika a strach z toho, čo 

bude zajtra. Naše životy sa zo dňa na 

deň zmenili. Aj náš študentský život 

sa nám obrátil hore nohami.  

 

 

 

 

Komu by len napadlo, že sa niekedy 

budeme vzdelávať z domu, že sa 

nebudeme vidieť osobne, ale len 

virtuálne. Verím, že všetko, čo sme 

tento rok prežili, sa nám zúročí  v 

spomienkach. Prajem Vám, aby ste 

sa nevzdávali svojich snov                         

o lepších zajtraškoch a aby ste 

študentský život, ktorý práve 

prežívate, brali za najkrajšiu časť 

svojho života. Taktiež Vám prajem 

šťastný a úspešný nový rok. 

Vaša spolužiačka Adriana 

Belinová, III.A 

 

 

Prianie pre žiakov, kolegov, priateľov... 

Drahí priatelia.... 

Prajem Vám v tomto dynamickom a na množstvo zmien bohatom čase 

pozastavenie sa v pokoji svojho VNÚTRA. 

Nech Vás chaos a ťažoba minulých a prítomných dní nevtiahnu do svojej hry. 

Želám všetkým pevné zdravie, otvorenosť mysle a radosť so svetlom v srdci. 

Mám Vás všetkých rada. 

Mgr. Andrea Šimková 
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