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Nové číslo prináša nasledovné témy: 

1.  úspešná prax žiakov v Nemecku 

2. informácie o aktivitách a rôzne zaujímavosti 

3. vlastná tvorba 

4. návšteva v Štrasburgu ... 

 

                 10 / 2– 2016 

Žiaci SOŠ Pruské praxovali v Nemecku. Už ich 

chcú zamestnať na Slovensku. 

Žiaci Strednej odbornej školy v Pruskom (Andrej Rokyčák, 

 Samuel Prekop a Erik Matuščin), ktorá je v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, absolvovali v 

dňoch 13. septembra 2015 - 23. októbra 2015 6-

týždňovú odbornú stáž vo firme Horsch v nemeckom 

Swandorfe. Firma je štvrtým najväčším svetovým 

výrobcom modernej poľnohospodárskej mechaniky, vyrába 

napríklad sejačky, postrekovače, kombinátory, prekladacie vozíky. 

Mesiac a pol trvajúci pobyt v zahraničí mal program náučný aj 

praktický. Začal absolvovaním školenia v školiacom stredisku 

firmy a oboznámením sa s celým výrobným postupom strojov 

a zariadení. Ďalšie dva týždne zbierali žiaci skúsenosti priamo vo 
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výrobe vo Swandorfe a v Landau, kde firma vyrába postrekovače. 

Piaty týždeň vykonávali praktickú prácu so strojmi na pozemkoch 

v Kněžmoste v Česku a stáž zakončili opäť prácou vo Swandorfe. 

Vo voľnom čase spoznali kultúrne a historické pamiatky 

Bavorska. 

Komisia, pred ktorú sa postavili v posledný deň svojho pobytu, 

pozitívne ocenila slovenských študentov a ich zručnosti, ktoré 

nadobudli počas zahraničnej stáže. Po úspešnej prezentácii dostali 

certifikát a finančnú odmenu. 

Pridanou hodnotou po absolvovaní stáže je pre študentov nielen 

získanie certifikátu, ale hlavne získanie nových možností 

zamestnať sa na slovenskom trhu práce ako kvalifikovaní 

odborníci vo svojom odbore, servisní technici, prípadne 

predajcovia kvalitnej poľnohospodárskej techniky. O menovaných 

už prejavili záujem slovenské firmy pôsobiace v danom segmente 

– EMATECH Radošiná, firma Hriadeľ, ale aj poľnohospodárske 

družstvá, ktoré pracujú so strojovým parkom firmy HORSCH. Na 

jar majú možnosť absolvovať odbornú stáž ďalší žiaci školy. 

 

V dňoch  25.10.2015 až 27.10 2015 sa Nikola Červená zo IV.A 

a Erika Mikolášová z III.A zúčastnili zájazdu do Štrasburgu, na 

ktorý ich pozvala pani Mgr. Monika Smolková, poslankyňa 

Európskeho parlamentu. 

Počas týchto 

programom 

nabitých dní 

spoznali 

francúzsku 

kultúru, 

navštívili 

katedrálu, ktorá 

bola fascinujúca svojou výškou a architektúrou. Po navštívení 

katedrály sa žiačky zabsolvovali plavbu loďou po kanáloch rieky 

Íl, odkiaľ mohli vidieť ďalšie kultúrne pamiatky mesta Štrasburg. 

Neskôr navštívili Európsky parlament, kde mali prednášku 

o fungovaní Európskej únie a Európskeho parlamentu a taktiež 

rozhovor s poslankyňou Mgr. Monikou Smolkovou, ktorá im 

veľmi ochotne odpovedala na ich zvedavé otázky ohľadom 

fungovania Európskeho parlamentu. Ďalej nasledovala prehliadka 

Pléna, kde mali poslanci plenárne zasadnutie. Po tomto zasadnutí 

sa žiaci a ostatní účastníci zájazdu presunuli do mestečka Erstein, 

kde boli ubytovaní a vychutnali si typickú francúzsku kuchyňu.     

                                                                                        Erika III.A 
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 Dňa 26.10.2015 sa naša škola zapojila do celoslovenského 

projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej 

knižnice“ k medzinárodnému dňu školských knižníc. Triedy I.A 

a I.M navštívili múzeum v Bohuniciach, kde je vosková figurína 

Michala Rešetku, zakladateľa prvej knižnice na Slovensku, ktorý 

žil v Hornej Súči. Mali sme pripravenú prednášku o jeho živote 

a diele. Nasledovala aktivita u nás v škole, kde Nikolas Michalec 

prezentoval život a dielo Rešetku v Súči. Potom žiaci čítali 

chronologicky rôzne diela od Biblie až po súčasnú literatúru. 

Našou aktivitou sme chceli ukázať žiakom, že v knižnici nájde 

každý knižný poklad, ktorý ho dokáže poučiť, pobaviť, rozvíjať 

fantáziu, predstavivosť. Náš projekt sme prihlásili do súťaže 

a teraz len dúfame, že naša snaha bude ocenená. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dňa 5. 11. 2015 sa žiačky Sára Pagáčová a Simona Mináriková 

spolu s pani učiteľkou Monikou Vánikovou zúčastnili politickej 

besedy „Spolu o Európe“, ktorú zorganizovala Európska 

komisia. Podujatie sa konalo v priestoroch Starej tržnice na 

námestí v Bratislave. Politickú besedu otvoril so svojím 

príhovorom prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska. 

Pozvanie na verejnú debatu o aktuálnych európskych témach 

prijali podpredseda Európskej komisie zodpovedný za euro a 

sociálny dialóg, pán Valdis Dombrovskis a minister hospodárstva 

Slovenskej republiky, pán Vazil Hudák.  Cieľom podujatia bol 

otvorený dialóg medzi širokou verejnosťou a Európskou 

komisiou.  Počas diskusie politici reagovali na otázky o korupcii, 

nezamestnanosti, sociálnom zabezpečení, ale aj ekonomickom 

raste Slovenskej republiky. Beseda 

mala medzinárodný charakter, nakoľko 

sa podujatia zúčastnili nielen hostia zo 

Slovenska, ale aj z Maďarska, Rakúska 

a Českej republiky.  Politickú besedu 

„Spolu o Európe“ sledovali študenti 

SOŠ Pruské on-line v priestoroch auly 

na školskom internáte v rámci 

realizácie Programu Euroscola 2016. 
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 EUROSCOLA 2016 

Do súťaže sa zapojilo 22 

stredných škôl z celého 

Slovenska. Väčšinu zúčastnených 

škôl tvorili gymnázia, ale 

zapojilo sa aj 5 stredných 

odborných škôl. V tejto veľkej 

konkurencii získali študenti 

Strednej odbornej školy Pruské 

krásne 15. miesto a nechali za 

sebou viaceré gymnáziá. Riaditeľ 

Informačnej kancelárie EP na Slovensku Robert Hajšel ocenil 

témy, ktoré si študenti vybrali a vyzdvihol mimoriadnu kvalitu ich 

spracovania. Jednou z aktivít našich žiakov bola zahraničná 

návšteva. Študentky Nikola Červená a Erika Mikolášová prijali 

pozvanie od poslankyne Európskeho parlamentu pani Mgr.Moniky 

Smolkovej a navštívili Štrasburg, sídlo Európskeho parlamentu. 

Naše študentky diskutovali s pani poslankyňou o aktuálnych 

problémoch, ako sú nezamestnanosť, utečenecká kríza 

a  zodpovednosť, ktorú nám prinesie Predsedníctvo v Európskej 

únii. Ďalšou aktivitou našich žiakov bola návšteva Bratislavy. Dňa 

5. 11. 2015 sa v priestoroch Starej tržnice konala politická beseda 

„Spolu o Európe“, ktorú zorganizovala Európska komisia. Žiačky 

Sára Pagáčová a Simona Mináriková sa spolu s pani učiteľkou  

Mgr. Monikou Vánikovou zúčastnili diskusie. Politickú besedu 

otvoril svojím príhovorom prezident Slovenskej republiky, pán 

Andrej Kiska. Debaty o aktuálnych európskych témach sa 

zúčastnili podpredseda Európskej komisie zodpovedný za euro a 

sociálny dialóg, pán Valdis Dombrovskis a minister hospodárstva 

Slovenskej republiky, pán Vazil Hudák. Cieľom podujatia bol 

otvorený dialóg medzi širokou verejnosťou a Európskou 

komisiou. Politickú diskusiu „Spolu o Európe“ sledovali študenti 

SOŠ Pruské on-line v priestoroch našej školy. Prínos aktivít 

spojených s realizáciou projektu Euroscola vidia žiaci v tom, že 

pochopili, že napriek tomu, aká malá krajina je Slovensko, zastáva 

rovnocenné postavenie v Európe. 
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Nádherné, geniálne, pravdivé...  

Najkrajší deň?  Dnes. 

Najväčšia prekážka?   Strach. 

Najľahšia vec?   Mýliť sa. 

Najväčšia chyba?   Vzdať sa. 

Koreň všetkého zla?   Sebectvo. 

Najlepšie rozptýlenie?  Práca. 

Najväčší neúspech?  Strata odvahy. 

Najlepší odborníci?  Deti. 

Najzákladnejšia potreba?  Komunikácia. 

Najhlbšia radosť?  Byť užitoční druhým. 

Najväčšie tajomstvo?  Smrť. 

Najhoršie vlastnosti?  Zlá nálada.  

Najnebezpečnejší človek?  Klamár. 

Najhorší pocit?  Hnev. 

Najkrajší dar?  Odpustenie. 

Najdôležitejšie inštitúcie?  Rodina. 

Najlepšia cesta?  Tá, ktorá je správna. 

Najpríjemnejší zážitok?  Vnútorný pokoj. 

Najvľúdnejšie prijatie?  S úsmevom. 

Najlepší liek?  Optimizmus. 

Najväčšie uspokojenie?  Splnená povinnosť. 

Najspoľahlivejší zdroj sily?  Viera. 

Najpotrebnejší ľudia?  Kňazi. 

Najkrajšia vec na svete?  Láska. 

                                                                  Bl. Matka Tereza 
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Halové veslovanie 

Dňa 30.11.2015 sa žiaci 

tried I.A, I.M, a II.A 

zúčastnili súťaže školských 

majstrovstiev v halovom 

veslovaní stredoškolákov. 

Žiaci súťažili v kategóriach:   

1.-2. ročník chlapci 

1.-2. ročník dievčatá 

Dievčatá družstvo "B" 

obsadilo 5. miesto 

               družstvo "A" obsadilo 7. miesto 

Chlapci   družstvo "B" obsadilo 9. miesto 

                družstvo "A" obsadilo 11. miesto 

Silná ruka - finále 
 

 Dňa 27.11.2015 sa uskutočnilo finále súťaže "Silná ruka" v 

Banskej Bystrici, kde sme ako škola mali svoje zastúpenie. 

Naše žiačky súťažili v kategórií do 60 kg, kde súťažilo 19 žiačok. 

Natália Pohorelcová z 1.A triedy obsadila 6. miesto a  Klaudia 

Fornadelová z 2.A triedy 11. miesto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťaž NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec 
 

        Dňa 7.12.2015 sa v  SOŠ Pruské konal 4. ročník súťaže NAJ 

agro dievča, NAJ agro chlapec. Organizátorom súťaže je časopis 

Slovenský chov a jej cieľom  je predstaviť študentov  ako 

moderných, vzdelaných a sympatických ľudí. 
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       Na začiatku súťaže si študenti vylosovali štartovacie čísla. 

Moderátorkou bola žiačka Sára Pagáčová z III.M triedy, ktorá 

kládla súťažiacim  pripravené otázky. 

Do školského kola sa zapojilo osem žiakov z I.A a II.A triedy. 

      

 

 

 

 

 

 

 

V kategórii dievčat sa na prvom mieste umiestnila Timea 

Rychtárechová z II. Ap triedy, ktorá študuje odbor  podnikateľ pre 

rozvoj vidieka. Druhé  miesto obsadila Gabriela Gajdošíková z I. 

Ap triedy, taktiež z odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka. Tretie 

miesto získala Klaudia Panáková z I.Az triedy, ale z odboru 

záhradníctvo –viazačstvo a aranžérstvo. 

     V kategórii chlapcov  prvé miesto získal Nikolas Michalec 

z I.A triedy, druhé miesto obsadil Adam Klvaňa z II.A triedy a 

tretie miesto získal Patrik Marko  z I.A triedy, všetci študujú odbor 

podnikateľ pre rozvoj vidieka. 

     Študenti mali možnosť preukázať svoje vedomosti a zároveň 

prezentovať svoj vzťah k poľnohospodárstvu. Súťažiaci 

umiestnení na prvých dvoch miestach budú našu školu 

reprezentovať v semifinále, ktoré sa uskutoční 11. februára 2016 

v Nitre. 

            Prajeme im veľa šťastia.   Ing. Ľubomíra Lichvárová 

VocFlo 2015- 2018 - nový projekt strategického 

partnerstva Erasmus+ na SOŠ Pruské 

 V dňoch 1.- 2.12. 2015 sa konal prípravný pracovný míting 

v Drážďanoch. SOŠ Pruské zastupovala pani riaditeľka Ing. Janka 

Fedorová a Ing. Alena Stopková, nakoľko koordinačnou školou 

pre tento projekt je škola v Drážďanoch. Stretli sme sa tu 

s ďalšími zástupcami partnerských škôl a inštitúcií z Vilňusu, 

Děčína, Waršavy, 

 z Osla a nemeckej 

komory kvetinárov a 

floristov. Projekt má 

trojročné trvanie a 

spolu 10 intelek-

tuálnych výstupov. 

Jeho bohatý obsah 

by mal priniesť napríklad viaceré zaujímavé aktivity - mítingy, 
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dva žiacke kempy a okrem toho bude cieľom projektu vytvoriť 

tematický rámec kvalifikačných stupňov EQF 2-6 pre floristickú 

profesiu, ktorý bude kompatibilný a použiteľný v jednotlivých 

krajinách na tej istej úrovni kvalifikačných rámcov danej krajiny. 

Tento zaujímavý projekt, do ktorého sme sa zapojili, nám prinesie 

veľa práce, ale predovšetkým bude veľkým prínosom pre našu 

školu, keďže ním získame nových partnerov a výstupy projektu 

obohatia náš školský vzdelávací program o nové poznatky 

v učebnom odbore viazač aranžér a v študijnom odbore 

záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo.         Simona III.A 

Moje dojmy z novej školy     (List priateľovi ) 

    

   Milá Anetka! 

 

Každá z nás je už na inej škole. Naše cesty sa rozdvojili. Moja 

cesta sa nasmerovala na Strednú odbornú školu v Pruskom. Tak 

čítaj a zavediem Ťa do útrob našej školy. 

Po videní mnohých škôl ma táto škola najviac oslovila. Nadchla 

ma „vôňa školy“ a jej história. V minulosti tu žili mníšky. Ešte aj 

to, že škola je kaštieľ, ktorý je síce obitý, ale má stále svoje čaro. 

Teraz budem detailistka, ale najkrajšia je dlažba na chodbe. Hýri 

ako jesenné lístie. Anet, možno mi neuveríš, ale celé prázdniny 

som sa bála, že sa stratím v škole. Ty ma v tom veľmi dobre 

poznáš. Utešila ma informácia, že chodby sú stále dookola 

a nemáš šancu sa stratiť. Za školou je krásny park. Všetko 

tam vonia. Stromy sú mohutné a raz, keď Ťa tam zavediem, 

pocítiš to ticho. Škola sa nachádza v dedinke. Ale  pamätaj, že 

to nie  je obyčajná dedinka. Žilo tu mnoho osobností. Ale 

vráťme sa k veci. Terajšie pocity zo školy sú príjemné. Učitelia 

sú zatiaľ milí a iní ako na základnej škole. Z predmetov sa 

nám rapídne nič nezmenilo. Upútala ma etológia psov. Ja 

viem, že netušíš, čo to znamená. Vysvetlím Ti to, keď si 

pôjdeme kúpiť rožteky. Inak, vieš aké dobré rožky dávajú na 

internáte? Keď som začala túto tému, tak Ti opíšem v skratke 

internát. V prvých minútach príchodu som si pripadala ako na 

psychiatrickej liečebni. Všetko bolo biele a páchlo 

dezinfekciou. Po adaptačných dňoch mám však také isté 

pocity ako v škole. Viem, ako máš rada hádanky, tak Ti jednu 

na koniec aj dám. Vieš, čo majú spoločné internátne postele 

a školské drevené schody? Škrípu ako Tvoje zuby, keď si bola 

nahnevaná zo zlej známky, 

Na záver by som nám popriala na našej štvorročnej púti veľa 

zážitkov a krásnych chvíľ. So srdečným pozdravom Tvoja 

bývalá maliarka.                                                    Michaela I.M 
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Vianočné aranžovanie 

Dňa 16.12.2015 sa uskutočnila na Strednej odbornej škole v 

Pruskom vianočná súťaž v aranžovaní. Súťaže sa zúčastnili žiaci 

prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka.  Súťažilo sa v dvoch 

discilplínach: 

1.Vianočný svietnik 

2.Netradičný adventný aranžmán 

Žiaci v tejto súťaži ukázali svoju kreativitu, nápaditosť, ladnosť 

farieb, proporcionálnosť materiálu. 

Na jednotlivých miestach sa umiestnili títo žiaci: 

I.miesto:     Adventný aranžmán Petra Matuščínová 4.A 

                   Vianočný svietnik Petra Šlesaríková 4.A 

II.miesto:   Adventný aranžmán Nikola Mičianová 3.A 

                

Vianočný 

svietnik Petra 

Matuščínová 4.A 

III.miesto:  

Adventný 

aranžmán Petra 

Šleasaríková 4.A 

                  

Vianočný svietnik Adriana Vicenová 4.A 

Cenu útechy dostala žiačka z 1.A Barbora Siekliková. 

Úspech našich žiakov v Košiciach 

Vianočná atmosféra sa šírila i v Košiciach. Naši žiaci si zasúťažili 

so žiakmi zo stredných škôl, ktorí študujú s odbory záhradníckeho 

zamerania. Náš tím tvoril Peter Haviar, žiak II.V triedy a Sabina 

Kohútová, žiačka II.C triedy. Peter Haviar zvíťazil takmer plným 

počtom bodov, čo je na súťaži veľmi zriedkavé. v kategórii 

„Vianočný svietnik“, preukázal svoju kreativitu, zručnosť a cit pre 

krásu. V kategórii „Netradičný adventný aranžmán“ získal krásne 

tretie miesto. Sabina Kohútová získala v ostrej konkurencii veľmi 

pekné celkové 10. miesto. Obom žiakom gratulujeme a tešíme sa 

na ďalšiu súťaž.                                                              Erika III.A 
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Školské kolo olympiády z anglického jazyka 

3. decembra sa v jazykovom laboratóriu konalo školské kolo 

olympiády z angličtiny. Vedomosti si preverilo šesť žiakov školy. 

Najviac bodov z ústnej a písomnej časti dohromady získali 

nasledovní študenti: na 3. mieste sa umiestnil Nikolas Michalec 

z I. A, na 2. mieste Mário Weber z II. A a na 1. mieste skončila 

Paulína Hala Magdadiová z I. M. Traja najlepší súťažiaci dostali 

knižné ceny a víťazka bude reprezentovať SOŠ Pruské na 

okresnom kole stredných škôl na Gymnázium v Dubnici  v januári 

2016. Držíme jej palce. 

 

 

Majster rétor 

8. decembra sa naša škola zúčastnila súťaže regionálneho 

významu v rečníckom umení s názvom „Majster rétor“. Našu 

školu zastupovali v slovenskej sekcii žiačka II. A Elisabeth 

Hudáková a v anglickej sekcii Paulína Hala Magdadiová z I. M.  

V prvom kole vystupovali ako moderátori a v druhom 

predstavovali kostým vylosovanej modelky, ktoré môžete vidieť 

na obrázku. Porota nehodnotila len jazykové a verbálne znalosti, 

ale aj celkový dojem, kvalitu prednesu, vtip, pátos, očný kontakt, 

pútavosť, vystupovanie atď. Každá škola vyslala do súťaže to 

najlepšie a v tvrdej konkurencii gymnázií sa nakoniec naše 

dievčatá žiaľ neumiestnili v prvej trojici. Určite však získali 

skúsenosti do budúcnosti, veď v živote budú ešte neraz 

vystupovať pred publikom. 

                         člen poroty a sprevádzajúci Mgr. Tomáš Damaška   

 

 

Poradňa pre absolventov    

Ponuka pracovných pobytov pre študentov na sezónu 2016: 

CYPRUS:   

Hotel:  SUNRISE termín, júl- október 

GRÉCKO:   

ATLANTICA GREECE: 

Atl. Holiday Village, Kos, 05/06-05/10/2016 

Atl. Thalassa, Kos, 01/06-20/10/2016 

Magic Life, Kos, 01/06-15/10/2016, 01/06-

15/10/2016 
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Porto Bello Hotels, Kos, 01/06 -15/10/16 

ALIMONDA,  DOLPHIN BAY, PETRA MARE , ALEA 

MASTICHARI BAY, 3-4 mesiace,  

LOUIS,4 mesiace 

Viac informácií poskytne Ing. Ľubica Krpelanová. 

 

 Školský internát 

 

Dňa 3.12. 2015 žiaci Strednej odbornej školy Pruské, ubytovaní v 

školskom internáte navštívili zariadenie CSS Lúč. Pri vstupe nás 

privítali klienti, vedeli, že k nim príde Mikuláš so svojou družinou. 

Pretože väčšina žiakov boli  prváci, pani riaditeľka im odpovedala 

na ich zvedavé otázky o zariadení, klientoch, o režime zariadenia. 

Klienti nás už čakali v jedálni, kde im žiaci v sprievode heligónky 

zasievali vianočné koledy.  

Potom prišiel k nim Mikuláš s anjelom a 2 čertmi. Klienti mali pre 

nich pripravené piesne, vtipy, básničky, za čo ich anjel odmenil 

sladkosťami a ovocím. Mikuláš so svojou družinou navštívil aj 

ležiacich klientov, aj oni sa potešili sladkosťami a  koledami. 

Na záver sme si zaželali požehnané vianočné sviatky a sľúbili si, 

že sa  v novom roku stretneme na tvorivých dielňach. 

                                                                                       Nikolas I.A 

 

 

 

     V novembri sa koordinátorka  

ŽŠR spolu s členom Nikolasom 

Miichalcom zúčastnili pracovného 

stretnutia, ktoré poriadala Rada 

mládeže SŠ v Trenčíne. Nosná téma stretnutia sa niesla v duchu 

participácie ŽŠR na riadení školy a na aktívnej činnosti ŽŠR na 

SŠ. Následne sa na našej škole uskutočnili 2 worshopy na tému 

participácia a mladí ľudia v jej riadení pre 1. ročníky. 

Uskutočnil sa 7. ročník Mikulášskeho bazára, výťažok 53€ sa 

prerozdelil študentom, ktorí ďakujú za túto pomoc.  

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí poskytli vecné 

predmety, I.V za organizáciu,  aj tým, ktorí sa akokoľvek zapojili 

do tejto akcie.  

Na stretnutí 

predsedníctva sa 

diskutovalo 

o pripravovaných 

aktivitách . Žiaci 

a hlavne rodičia sa 

môžu zapojiť do 

stále prebiehajúcej 

akcie Obnovme si 

svoju jedáleň, na 

občianske združenie Progresívny poľnohospodár prispením 2% 

z dani. Je vyhlásená súťaž Zlatý Amos – o najobľúbenejšieho 

učiteľa, žiaci si majú pripraviť návrhy                     Simona III.A 
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SVET LÁSKU MÁ 

Koľko býva dní                           Svet lásku má 

Zlých a záludných                       Anjel píše krídlom zopár viet            

Keď náhle stíchne vták               Tie dávne piesne necháš znieť 

Seba strácaš v zrkadlách              Svet lásku má                                    

Pre tie chvíle Pán                         Svet lásku má 

Dieťa dáva nám                           Pozri nosí krásnu detskú tvár 

V očiach má nádej hviezd           A dní čo máme je len pár 

Po cestách nás prišlo viesť          Svet lásku má... 

 

   Slová piesne v nás zanechali nezabudnuteľný zážitok 

a v krásnom prostredí pruštianského kostola  všetky vianočné 

piesne, ktoré odzneli v posledný školský deň roku 2015, v nás 

prebudili pohodu a pocit pokoja. Uvedomili sme si, že pred nami 

sú najkrajšie sviatky roka  - Vianoce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaželajme si krásne Vianočné sviatky a do roku 2016 

veľa zdravia, lásky a porozumenia                 

                                                                                        red 
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