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Vianočné číslo časopisu sa 

nesie v duchu Vianoc a príprav na 

tieto krásne sviatky, ktoré nás 

čakajú. Štedrý deň, ktorý v tomto 

roku pripadol na sobotu je 

posledným dňom príprav na 

vianočné sviatky. Je oslavou 

narodenia Ježiša Krista a zároveň 

stretnutia so svojimi najbližšími.       

Veríme, že budete mať 

darčeky aj Vy pod vianočným 

stromčekom, ale hlavne veľa lásky, 

zdravia a pokoja počas nich. Do 

nového roka prajeme všetko najlepšie, 

veľa splnených predsavzatí a elánu  

do ďalšieho štúdia a práce.  

Ing. Irena Koščová 
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STRANA  3 

ŠTEDRÁ VEČERA A ZVYKY NA SLOVENSKU 

Na Štredrý deň 24. decembra začíname sláviť Vianoce. Na 

východnom a čiastočne aj na strednom Slovensku sa tento deň nazýva „vilija“ 

alebo „vigílija“, čo znamená „predvečer sviatku“.  

Naši predkovia poznali aj názov „Kračún“ čiže krátky deň a 

pripisovali mu veľký kresťanský význam i zvláštnu moc, a preto sa v tento 

deň dodržiavalo množstvo zvykov a magických úkonov. 

Aj v súčasnosti majú tradície miesto v mnohých rodinách: 

 šupiny z kapra, alebo kôpka peňazí – vložili sa pod obrus na 

štedrovečernom stole a mali zabezpečiť, aby sa peniaze v rodine počas 

budúceho roka rozmnožili a pribudlo ich. Mnoho ľudí si šupinu 

následne dáva do peňaženky. V tento zvyk verí, resp. dúfa ešte aj dnes 

asi najviac ľudí.  

 cesnak – symbol zdravia a jeden z najúčinnejších prírodných liekov 

mal zabezpečovať pevné zdravie celej rodiny počas nasledujúceho 

roka, 

 med – tento tradičný sladký produkt mal v náväznosti na svoju chuť 

zabezpečiť dobrotu, hojnosť, či príjemnosť. Zabezpečovať mal to, aby 

ste celý budúci rok boli dobrí a milí. Mnoho rodín si ešte pred štedrou 

večerou robí z medu krížik na čelo, čo symbolizuje požehnanie 

v spojitosti  s dobrotou, 

 jablko – z misy ovocia sa náhodne vybralo jedno jabĺčko, ktoré sa 
vždy po večeri rozkrojilo priečne na polovicu. Ak bol jadrovník v tvare 
hviezdy, znamenalo to pre rodinu šťastie a zdravie, no ak bol 
jadrovník v tvare kríža, rodinu podľa tradície čakala choroba, alebo 

dokonca smrť. Jabĺčko sa potom rozkrojilo na toľko kúskov, koľko 
členov rodiny bolo pri stole, čo malo symbolizovať ucelenosť rodiny. 

 modlitba – aspoň raz v roku by ste sa podľa tradície 

mali poďakovať za jedlo, ktoré máte a spoločne sa 
pomodliť, 

 orechy – počas štedrej večere nemôžu na stole chýbať 

ani orechy, ktoré sa po nej nahádžu do každého kúta v 

Pozri časť „Vianočné srdiečka“ na strane 4 
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STRANA  4 

Vianočné srdiečka - workshop 

Pozri časť „Vianočná výzdoba ŠI“  na strane 5 
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STRANA  5 

Pozri časť „Vianočný večierok“ na strane 6 

Príbeh Vianoc nikdy nestratí svoju krásu a pokračuje storočia, aby nás 

priťahoval. 

Školský internát  

práve vo 

vianočnom období 

prekvital 

vianočnými 

ozdobami, ktoré 

naši 

vychovávatelia 

spolu so svojimi 

žiakmi vytvorili po 

svojich chodbách 

alebo v izbách.  

Foto: Ing. Irena Koščová 
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Vianoce sú stále, nielen v jeden deň. Milovať, podeliť sa, darovať – nie sú na to, 

aby sa odložili bokom do škatule ako zvončeky, svetlá a strieborné reťaze. Dobro, 

ktoré konáš pre druhých je dobro, ktoré konáš aj pre seba samého.  

 

 

 

 

 

 

STRANA  6 

VIANOČNÝ VEČIEROK V ŠKOLSKOM INTERNÁTE 

Pozri časť „Vianočná maľba uhlíkom“ na strane 7 

● ● ● 

Vianočný večierok  sa začal o 18 hod. s bohatým kultúrnym programom. 

Nechýbali čerti, anjelik a darčeky pod vianočným stromčekom.                      

Po programe sa začala diskotéka. 

● ● ● 
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STRANA  7 

Pozri časť “Cesta do Chorvátska“ na strane 9, 10, 11, 12, 13 

Vianočná maľba 

uhlíkom 

Autorka: Merci Kádeková 11. VS 

V izbičke za 

oknom niečo 

sa chystá, 

stromček už 

svieti radosť je 

istá, 

do tichej noci 

vtáčiky 

spievajú, 

pokojné 

Vianoce tak 

svetu želajú. 
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STRANA 8 

Aby boli Vianoce 

rozprávkové, dary srdečné, 

šťastie neodbytné, láska 

nekonečná, zdravie 

dokonalé, problémy 

vzdialené a budúcnosť 

skvelá nielen v roku 2017. 

Posielam Ti anjela, 

aby ťa chránil, 

posielam Ti lásku, 

ktorej veríš,  posielam 

Ti plamienok nech Ti  

v srdci blikoce a 

prajem Ti tie 

najkrajšie Vianoce. 
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Ako som už spomínala 

každá nezisková organizácia sa 

venuje sprostredkuvaniu projektu. 

Tieto projekty sa vyhlasujú na 

základe "výzviev". Zvyčajne je to pre 

18+, vždy je k tomu napísaná téma 

projektu, miesto, štát, dátum 

odkedy dokedy bude trvať 

výmena. Fakticky niektoré 

neziskovky majú aj otázky typu "aká 

je moja motivácia sa prihlásiť na 

tento projekt?, prečo som si vybrala 

práve tento projekt". Z môjho uhla 

pohľadu sú tieto otázky fakt dobré 

pretože vždy sa nájdu ľudia, ktorí idú 

na "túto zadara" výmenu ako turisti 

a nerobia absolútne nič. Je to istý 

druh neformálneho vzdelávania, 

lenže človek sa nato dobrovoľne 

prihlásil, takže by to mal všetko 

rešpektovať. 

 

 

 

 

STRANA  9 

Erasmus exchanged aneb ako 

spoznávať krajinu a popritom sa 

učiť jazyk  

Keď som sa ešte v lete 

rozprávala s kamarátkou a naša 

konverzácia zablúdila na tému výmenné 

pobyty na vysokej škole, stopovanie a 

erasmus projekty. Samozrejme ja som o 

týchto všetkých možnostiach počula, 

ale nevedela som takéto "dobré typy" 

ako sa tam rýchlo a jednoducho dostať 

a absolvovať to. Samozrejme kamarátka  

mi všetko vysvetlila najmä čo sa týka 

erasmus projektov. Akonáhle naša 

konverzácia skončila pustila som sa do 

hľadania ďalších informácií aby som 

bola v tomto smere zbehlá.  

Keďže tieto erasmus projekty 

niesú také klasické ako sa organizujú na 

školách, sú trošku iné a to najmä v dĺžke 

pobytu a koľko krajín sa jej zúčastní. Na 

Slovensku máme momentálne veľa 

neziskových organizácií, ktoré sa tomuto 

venujú najmä sprostredkovaniu 

projektov a ich vybavenie. Samozrejme 

ešte počas leta som posielala rôzne 

prihlášky na projekty a čakala či ma 

zoberú. Aaa podarilo sa zobrali ma do 

Chorvátska.  

 

 
Pozeráš časť „Cesta do Chorvátska“ 

Cesta do Chorvátska 
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Viete si to predstaviť 3 

dievčatá v Blave a samé s 

obrovskými kuframi haha :D 

Bola to sranda, najmä keď sme 

do BA prišli okolo 22:00 a každý 

na nás pozeral že či sme 

normálne s toľkými vecami sa 

trepať niekde. Keď si to tak 

zoberiem tak som v Záhrebe 

strávila týždeň, ale s cestovaním 

počítam moje odlúčenie od 

domova 10 dní. V BA sme mali 

ešte niekoľko hodín času tak 

sme šli pozrieť našich známych 

na vysokoškolský internát, 

zabavili sa tam a potom náš 

čakala 6 hodinová cesta do 

Záhrebu cez hraničné kontroly v 

Slovinsku, ktoré sú pre mňa 

doteraz nepochopiteľné.  

STRANA  10 

Erasmus exchanged aneb ako 

spoznávať krajinu a popritom sa 

učiť jazyk  

Ja osobne som šla cez SYTEV 

čo je veľmi dobrá organizácia, majú 

tam veľmi zlatých ľudí, no skrátka 

pochvaľujem si ju. Výzva na výmenu 

ktorej som sa zúčastnila bola 

niekedy koncom leta. Okamžite po 

dealine mi dali vedieť že ma zobrali. 

Počas týchto dvoch mesiacov sme 

museli vypísať googleforms ohľadom 

stravovania atď. Jedna nevýhoda 

týchto výmen je taká, že participant 

sa na miesto výmeny musí dostaviť 

sám, ale peniaze, ktoré použije na 

cestu mu budú vrátené ak sa zmestil 

do určitého limitu, ktorý je vždy 

stanovený pre danú krajinu. 

Popravde najprv som si myslela, že 

to bude fakt problém ísť sama do 

Chorvátska a ešte do hlavného 

mesta, ale všetko dopadlo dobre.     

Bola streda náš projekt začínal až v 

piatok, ale každá krajina okrem 

slovincov a chorvátov sa mala 

dostaviť deň pred začatím projektu. 

Keďže naša cieľová destinácia bol 

Záhreb, ale ešte pred tým sme sa 

museli dostať do Bratislavy. 
Pozeráš časť „Cesta do Chorvátska“ 

Cesta do Chorvátska 
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Pomaly, ale isto sme sa 

blížili k začiatku projektu tak som 

mala obavy a strach čo to 

bude, samozrejme nebolo to 

nič strašné. Počas toho týždňa 

sme mali stále nejaký program, 

doobedu, poobede a aj večer. 

Doobedu a poobede sme sa 

zvyčajne zdržiavali v gym, 

keďže to bol projekt zameraný 

na tanec tak sme čas trávili v 

takej tanečnej sále, kde sme sa 

učili tancovať rôzne techniky 

tanca, takisto ako sa v ňom dá 

zlepšiť, a čo všetko sa dá ešte 

vylepšiť na choreografiách. . 

Mne osobne sa projekt veľmi 

páčil a najviac čo môžem tak 

vyzdvihnúť bola aktivita, ktorú 

sme robili vonku. 

STRANA  11 

Erasmus exchanged aneb ako 

spoznávať krajinu a popritom sa 

učiť jazyk  

Autobus nám odchádzal 

niekedy pred štvrtou ráno, čiže sme 

absolútne neboli vyspaté, tak sme si 

mysleli, že sa aspoň trošku vyspíme v 

autobuse. Samozrejme viete si 

predstaviť trhaný spánok, proste 

hrôza, ale zážitok na celý život, 

popravde. Akonáhle sme došli do 

Záhrebu prišla som si taká maličká 

pretože to mesto bolo fakt obrovské 

a vôbec som nevedela kde čo je :D 

Do nášho hostela kde sme spali a 

jedli sme sa dostali veľmi ľahko, len 

tie ich električky boli v tak 

katastrofálnom stave, že na nich asi 

nikdy nezabudnem, ešte z čias 

socializmu a k tomu strmé schody 

aby človek s tým kufrom, ktorý so 

sebou celý čas vláči, spadol rovno 

ksichtom na chodník(ako žaba). 

Prvý dojem izby na hosteli bol 

perfektný, pretože bola naozaj 

zaujímavá, jedlo, ktoré sme tam 

dostávali bolo tiež dobré a najmä 

dezerty ako napríklad palacinky, 

zmrzlina.  

. 

Cesta do Chorvátska 
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Bola to jedna z aktivít, na ktoré 

nezabudnem pretože bola 

úžasná. Keďže dni na výmene 

ubiehajú vždy rýchlo tu to 

nebolo inak. S ľuďmi s ktorými 

som tu strávila 7 dní mi zmenili 

život, rozosmiali ma, ukázali mi 

že aj keď majú 50 alebo 25  

rokov vždy sme si všetci 

seberovní a navzájom sa 

rešpektujeme. Pri rozlúčkach 

sme takmer každý vyronil nie 

jednú slzičku.  

Tieto výmeny dajú 

človeku veľa do života a to 

najmä to, že môže cestovať, 

niečo sa naučiť, učiť sa iné 

jazyky, spoznávať iné kultúry a 

tešiť sa zo života. 

STRANA  12 

Erasmus exchanged aneb ako 

spoznávať krajinu a popritom sa 

učiť jazyk  

Naša trénerka nás zaviedla 

do veľkého parku, ktorý sa volá 

Maksimir, dala nám voľnú ruku čiže 

sme mohli použiť všeličo možné, 

ktomu aby sme spravili tanec, 

choreografiu na minimálne päť 

minút s tým že použijeme niečo 

odtiaľ. Samozrejme poviete si "joooj 

tak toto nemôže byť ťažké", ale 

bolo! . Na celú zostavu sme mali 

hodinu, lenže prvých 30 minút sme 

sa snažili vymyslieť niečo čím by sme 

to začali, ako by sme to spojili do 

jedného a tak. Akonáhle prišla naša 

trenérka a povedala "no tak vy 

budete prvá skupina máte ešte 10 

minút, skúste si to nacvičiť ešte 

dvakrát a ideme na ostro" a v tom 

momente nám skoro vypadli oči 

haha. Keď na nás došiel rad prišlo mi 

to také šialené, že proste ideme 

tancovať pred ľuďmi v parku a 

pozerajú na nás či nám úplne 

preplo. Popravde akonáhle sme 

začali tancovať každý sa usmieval 

dokonca úplne cudzí ľudia s malými 

deťmi sa k nám pripojili pretože sa im 

to veľmi páčilo, ten famózny koniec 

a obrovský potlesk stál zato. 

Cesta do Chorvátska 

Foto: Miška Kardohelyová 
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Chorvátsko - vedeli ste, že 

Nicola Tesla bol pôvodom 

Chorvát? ... ja tiež nie  

Grécko - obyvatelia tohto štátu 

majú zaujímavý likér, ktorý je 

vyrábaný z kôry dreva(už 

neviem presne akého) a taktiež 

na raňajky jedia pečivo 

podobné našej vianočke , lenže 

oni majú to pečivo o dosť 

sladké a je ešte k tomu poliate 

na vrchu čokoládou 

Poľsko - tento štát sa delí na 

východné a západné Poľsko 

Rumunsko -  každý si myslí, že 

rumuni = kočovný štát, áno z 

istej časti to tak je, pretože ich 

mentalita je taká, lenže majú 

veľmi peknú prírodu  

Slovinsko - má prenádherne 

výhľady na okolitú prírodnú 

scenériu     

Autorka: Miška Kardohelyová (4. VS) 

STRANA  13 

Erasmus exchanged aneb ako 

spoznávať krajinu a popritom sa 

učiť jazyk  

Niektoré neziskové organizácie: 

SYTEV, ADEL, SPACE, Mladiinfo 

Slovakia,Magna carta, STEP 

Bonus:  

Keďže spolu so mnou bolo na 

výmene ďalších 10 krajín niečo 

zaujímavé Vám o nich napíšem.  

Bulharsko - ich národný alkohol je 

rakia(je to niečo ako slivovica, ale 

ešte viac vydestilovaná) 

Katalonia - čo je časť Španielska - 

nemajú klasického Santa Clausa , 

ale kus dreva  

Litva - tí ľudia milujú zemiaky 

Taliansko - obyvatelia tohto štátu 

majú nespočetne veľa druhov 

cestovín, ktoré vie aj každý 

pomenovať.  

Česko - ako dobre vieme Česi majú 

veľmi dobré pivo, ale čo sa týka 

destilátov najhorší a asi najpálivejší je 

Absinth, ktorý je dokonca zelený a 

zničí všetky parazitické baktérie vo 

vašom hrdle 

 

Cesta do Chorvátska 
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STRANA  14 

REDAKČNÁ RADA „WERFERKY“ 

Koordinátorka: 

Ing. Irena Koščová 

Prispievateľky= 

redaktorky 

Miška 

Kardohelyová 

Viki 

Kapsdorferová 

Patrícia Illešová 

Janka Stolárová 

Merci Kádeková 

Foto: 

Ingridka 

Šoltészová 

Simonka Krajčová 

Aďka Kónyová 

Ing. Irena Koščová 

 

Nájdete nás na: siagarbana.sk 

Píšte nám: werferka@gmail.com 
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