
Milí čitatelia,  

dovoľte, aby sme vás privítali v novom školskom roku 

2018/2019. Na začiatok by sme vám chceli nadeliť  

študijné úspechy v škole,  čo najlepšie  známky, kopu 

nových zážitkov, smiechu a hlavne pevných nervov pri 

učení. Veríme, že vás toto číslo nášho časopisu 

THE HOTEL TIMES osloví aj tentokrát.  

         

   Vaša redakcia 

NAJDÔLEŽITEJŠ IE  

BODY:  

 Imatrikulácia 

 100. výročie ČSR 

 Odborné predmety 

 Slovenské tradície 

 Recepty 

Imatrikulácia 

Hoci mesiac november vo všeobecnosti nepatrí k obľú-

beným mesiacom roka, študenti Hotelovej akadémie 

v Prešove sa naň aj tento rok veľmi tešili. Dôvod? Jeden 

z novembrových dní už totiž každoročne patrí imatrikulačnej 

slávnosti a tento rok, samozrejme, nebol výnimkou. Imatriku-

la“ alebo „imatka”, ako ju nazývame my študenti, sa aj tento 

rok niesla v znamení zábavy a radosti z nových prírastkov na-

šej školy....Viac na strane  4. 
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Deň Otvorených Dverí 
Pre žiakov star-

ších ako prvákov je ten 

deň veľmi známy. Nie 

je zaujímavý iba pre 

návštevníkov, ale aj pre 

žiakov, ktorí ho prežili 

z opačnej strany. Reč je 

o Dni otvorených dve-

rí, ktorý sa v našej ško-

le uskutočnil dňa 

8.11.2018. Už od sko-

rého  rána sa po chodbe 

hmýrili  žiaci aj učite-

lia. Všetko muselo byť 

pripravené do posledného detailu. Okolo 9. hodiny sa dvere hotelovej akadémie ko-

nečne otvorili a do- vnútra sa nahrnuli žiaci základných škôl, potenciálni záujemci 

o štúdium. Na chodbách 

aj v triedach bolo čo po-

zerať. Najviac sa toho 

dialo na B chodbe - flam-

bovanie, zdobenie perní-

kov, miešanie koktailov, 

carving (vyrezávanie do 

ovocia a zeleniny). Sple-

titými chodbami akadé-

mie budúcich stredoško-

lákov sprevádzali komu-

nikatívni a skúsení piata-

ci. Som si istá, že veľa 

žiakov základných škôl si 

túto návštevu viac ako vychutnalo. 
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Ľúbim ťa.... 

Veta, ktorá tak veľa znamená. 

Ako ti to vyjadriť... 

Čo ak mi povieš nie? 

Ľúbim ťa... 

Tak veľmi ako sa dá. 

Padala som do toho pomaly, až som letela. 

Čo ak nebudeš letieť so mnou, ale necháš ma padať. 

Ale, čo ak ti to vôbec nepoviem, a tak veľmi upadnem.  

Ak ti to poviem, zmení sa niečo? 

Lebo u mňa od kedy to začalo... Veľa. 

Ľúbim ťa... 

Slová úprimne vychádzajúce zo srdca. 

Čo znamená vlastne láska? 

Je to pocit, ktorý cítim pri srdci. 

Keď na teba pozriem, usmejem sa, pretože si to ty. 

Neviem presne, čo je to láska, ani v nej nie som odborník, ale 

viem, že pri tebe na to prídem. 

Viem, že pri tebe to bude skutočné. 

Ľúbim ťa 

Miriam Jankurová, II.A 
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IMATRIKULÁCIA 
Hoci mesiac november vo všeobecnosti nepatrí k obľúbeným mesiacom ro-
ka, študenti Hotelovej akadémie v Prešove sa naň aj tento rok veľmi tešili. Dô-
vod? Jeden z novembrových dní už totiž 
každoročne patrí imatrikulačnej slávnosti 
a tento rok, samozrejme, nebol výnim-
kou. Imatrikula“ alebo „imatka” ako ju na-
zývame my, študenti, sa aj tento rok nies-
la v znamení zábavy a radosti z nových 
prírastkov našej školy.  
Slávnosť sa konala vo štvrtok 
15.novembra v PKO - Čierny Orol v Pre-
šove. Pár minút pred deviatou hodinou sa 
objavili prví vyobliekaní a perfektne upra-
vení študenti, ktorým okrem nedočkavosti nechýbali ani široké úsmevy na tvá-
rach. Veď kto by sa netešil z toho, že môže vidieť všetky tie známe tváre zo 
školských chodieb v jeden deň spolu  a na jednom mieste? 

Ku každej správnej imatrikulácii patrí predovšetkým program. Jeho otvorenie 
tento rok patrilo skvelej kapele – Robi-M a samotným študentom hotelovej 
akadémie, ktorí svojím vystúpením zo „školských lavíc“ a vedením celej imat-

rikulácie opäť nesklamali a 
predviedli, že v našej škole nie 
sú len múdri a úspešní ľudia, 
ale aj úžasní a talentovaní mo-
derátori. 

Hlavným programom bo-
lo slávnostné prijatie nových 
študentov do veľkej školskej ro-
diny. Akonáhle sa už oficiálne 
stali študentmi  hotelovej aka-
démie, overili sme si ich výdrž 
úlohami rôznych typov, nad kto-
rými sa málokomu nedvihli kúti-

ky úst. Program zakončilo vystúpenie už spomínanej kapely. 

Ako to pokračovalo? Po skončení programu vybehli všetci  študenti hotelovej 
akadémie na parket, kde počas nasledujúcich minút  dokázali, že slovo tanec 
je im veľmi dobre známe. Všetci si vychutnávali naplno skladbu, ktorú si ešte 
pred imatrikuláciou vyžrebovali a tým splnili aj poslednú (pre niektorých mož-
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P. S. A posledné slová nech predsa 
len padnú tým, ktorým tento veľký 
deň aj patril. 

Nech sa teda všetkým darí, 

nech vás to v tejto škole baví. 

Nech vám teda slovo dajú 

a v tej škole poslúchajú. 

Nech vás tu má každý rád, 

Vitaj sestra! Vitaj brat! 

Karolína Čekanová 

IV.B 
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Pocity prvákov 
 

Imatrikulácia bola úžasná!  Mala som trochu obavy, pretože som nevedela, čo 

mám od nej očakávať. Keď to všetko začalo, uvedomila som si, že nemám prečo stre-

sovať a môžem si imatrikuláciu naplno užívať. 

Štvrtáci (IV. B – ANH) nám pripravili vtipné súťaže, napr. tancovanie na novi-

nách. Najväčšou úlohou pre všetky prvácke triedy bolo vymyslieť tanec na pesničku, 

ktorú si daná trieda vyžrebovala. Museli sme sa premôcť a vystúpiť pred celou ško-

lou. Nebolo to až také zlé, ako sme si mysleli. Hlavne, že sa posilnil spoločný duch 

každej triedy. Žiaci nám venovali dlhý a hlasný potlesk. Na imatrikuláciu nikdy neza-

budnem. Bol to jeden z najkrajších dní môjho života. 

    

    
 Žiačka I.D 
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EUROCUP 

8 
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Odborné predmety 
Tak ako sme sa aj minulý rok zamerali na rozhovor s učiteľmi, v tomto čísle sme sa 

pýtali na odborné predmety: 

 Ako ste sa dostali k učeniu? 

MVDr. Angela Strečková 

Keďže naše rodinné prostredie je prevažne učiteľské (manžel, svokrovci, 2 sestry, 

švagriná) a k tomu ponuka, ktorú som dostala. Využila som túto ponuku, aj keď som 

neskončila učiteľský smer. Tento som si neskôr doplnila. 

Ing. Veronika Vojtková 

V jeden deň mi zavolala moja kamarátka a bývala spolužiačka zo strednej školy a zá-

roveň terajšia kolegyňa Ing. Anička Bačiková. Vtedy sa ma opýtala, či by som chcela 

učiť na strednej škole, lebo je v ponuke voľné miesto na pozíciu učiteľa OTP na HA 

Prešov. Najprv to bol pre mňa dosť veľký šok. Túto informáciu som si nechala prejsť 

hlavou a nakoniec som si povedala,  prečo nie, veď za skúšku nič nedám. Podala som 

žiadosť, šla na pohovor a som tu - učím už tretí rok. 

MVDr. Juliána Mihályová 

Zaujímala ma práca s deťmi, rada čítam a učím. 

 Prečo ste si vybrali práve tento predmet? 

MVDr. Angela Strečková 

Vyplýva to z môjho odboru, ktorý som študovala na Vysokej škole veterinárskej - od-

bor Hygiena potravín. V súčasnosti vyučujem odborné technologické predmety súvi-

siace s potravinami a biológiu človeka. 

Ing. Vojtková Veronika  

Keďže som absolventkou práve tejto strednej školy, sú to pre mňa predmety, v kto-

rých mám jasno, sú mi srdcu blízke a ktoré som sa sama ako študentka s radosťou 

učila. Samozrejme, stále je v čom sa zdokonaľovať, vzdelávať sa – vlastne človek sa 

učí celý život a obzvlášť s týmto povolaním. 

MVDr. Juliána Mihályová 

Veľmi rada varím a hľadám nové recepty. 
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 Ak by ste mali niekomu vysvetliť, o čom je Vaša práca, predmet, ktorý 

vyučujete, ako by ste to vysvetlili? 

MVDr. Angela Strečková 

Moja práca je aj mojím koníčkom. Dodáva mi elán, optimizmus a chuť ďalej na se-

be intenzívne pracovať. 

Ing. Veronika Vojtková 

V prvom rade je to práca učiteľa, ale samozrejme veľmi dôležitou a podstatnou sú-

časťou odborných predmetov je prax. Tam sa kompletizujú všetky vedomosti, 

schopnosti a zručnosti do jedného výsledku, do jedného celku. Ako keď skladáte 

puzzle – nesmie chýbať ani jedna časť, tak o tom to je naša práca- či už vo výrob-

nom alebo oddychovom stredisku. 

MVDr. Juliána Mihályová 

Moja práca je o objavovaní gastronómie spolu so žiakmi a  motivovaní ich ku láske 

a práci          v nej. 

Máte nejakú nezabudnuteľnú príhodu z prostredia školy?  

MVDr.  Angela Strečková 

Príhod je viac. Asi pred 15 rokmi som bola poverená školou pripraviť šesťchodové 

menu v Taliansku v jednom prímorskom meste pre poslancov mesta aj slovenských 

študentov  pri príležitosti ich ukončenia štúdia v Taliansku. Potrebovala som pos-

trúhať zemiaky na halušky. Keďže taliančinu neovládam, tak sme sa nepochopili a 

namiesto strúhaných zemiakov som mala hranolky. Namiesto strúhaných jabĺk do 

štrúdle som dostala jablkové pyré. Nakoniec všetko dobre dopadlo. 

Ing. Vojtková Veronika  

 Nikdy som neverila, že budem učiť v škole, kde som študovala, že budem triednou 

učiteľkou. Vo všeobecnosti môžem povedať, že každý deň prináša niečo nové a 

každý nový deň je pre mňa v práci je zaujímavý. 

MVDr. Juliána Mihályová 

Skôr sú to pekné spomienky na spoločenské akcie, najmä s tretiakmi a piatakmi pri 

praktických skúškach z našich predmetov. 

      Miriam Jankurová, Sára Mašľárová, II.A 
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Biela ruža 
Ticho stáť v tmavom rohu v opustenom parku a riskujúc  tak všetko? Zrejme jej za 

to stojí. Aj keď tam mal už dávno byť. Nikdy nebol dochvíľny. Vlastne, keď sa na 

tým tak zamyslí, na ich stretnutia meškal odkedy boli pár. A vždy mu to prešlo. Pár 

sladkých slov, objatie, bozk. Nikdy to však nebolo úprimné, aspoň z jeho strany nie. 

Iba ona sama v tom bola až po uši. Takmer jej z očí vypadlo pár sĺz, ale v šoku z ná-

hleho dotyku a tepla ľudskej ruky ich okamžite zahnala. So smrťou v očiach sa oto-

čila a čakala najhoršie, no stál tam len on.  Vďakabohu! Z uší si vybrala slúchadlá a 

ticho naň pozrela: ,,Prečo si sa chcel stretnúť práve tu?´´ Mykne plecami, na čo sa 

rečnícky uchechne: ,, Ťaháš ma do najnebezpečnejšej časti mesta a ty nevieš pre-

čo?! Donútiš ma odísť z domu o tretej ráno a ty nevieš prečo?!” Akonáhle sa jej hlas 

dostane o oktávu vyššie, dlaňou jej prikryje ústa. ,, Nekrič prosím.” Aj keď nechce, 

znova sa utopí v Adrianových očiach. Rýchlo sa však spamätá. ,, Dobre, dobre,”  

ustúpi o pár krokov a ruky si založí na prsiach. Robí to vždy, keď je nesvoja. ,, Tak 

už mi odpovieš?” ,, Ja len..., prepáč.” Vydýchne  a vyrovnane si prehrabne vlasy. ,, 

Prečo všetka tá pretvárka? Tie pohľady, objatia, bozky. Adrián ja neverím, že to bo-

lo falošné.” Neveriaco krúti hlavou a slzy jej stekajú po tvári.,, Nechcel som ti dá-

vať falošné nádeje, to naozaj nie.” ,, Ale dal si mi ich!”  ,, Tak som urobil chybu, to 

je predsa normálne, sama to hovoríš!” Divoko gestikuluje rukami a nedokáže nekri-

čať. ,, Mal si ma odmietnuť,” bolo by to ľahšie. ,, Klára, na to ťa mám až príliš 

rád.” ,, Ty nie si normálny.... Nechcel si mi ublížiť, ale ublížil si mi ešte viac.” Do-

bre si pamätá obdobie, keď boli ešte dobrými priateľmi, aj to, keď sa z ich priateľ-

stva stalo niečo viac. Stále jej opakoval, ako ju nechce stratiť, pritom sa ju sám 

chystal opustiť. ,, Vieš čo, toto nemá zmysel! Odchádzam. Už to nezvládam.”  Svo-

je dlhé prsty obmotal okolo jej zápästia: ,, Prosím, nechcem o teba prísť.”  ,, Práve 

sa to stalo,” ticho zamrmlala, ignorujúc jeho ublížený pohľad a uteká preč. 

         Žiačka II.A 
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Bazalkový sorbet 

Všetky ingrediencie dajte do mixéra a dôkladne rozmixujte.  

Nalejte do plastovej misky a aspoň na 2 hodiny dajte do mrazničky.  

Počas tej doby zmes premiešavajte vidličkou, aby vznikol sorbet. 

Ingrediencie:  

3 šálky jahôd alebo jahodového džúsu  

 ½ šálky cukru,  

hrsť lístkov bazalky, 

Postup:  
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100 rokov ČSR 
Dňa 30. októbra 2018  sme oslávili 100. výročie založenia Československej re-

publiky.   Tento deň vláda schválila ako štátny sviatok, výnimočne iba pre tento rok. 

Čo sa stalo v ten deň pred 100 rokmi ? Ako to  celé začalo? Ako náš štát vznikol? 

 

České a slovenské snahy vy-

maniť sa spod tútorstva Viedne a Bu-

dapešti získali v priebehu prvej sve-

tovej vojny reálnu šancu na realizá-

ciu. Pre Slovensko to znamenalo za-

brániť definitívnemu zániku národné-

ho bytia. Keďže v dôsledku mnoho-

ročnej tvrdej maďarizácie bolo na 

Slovensku málo vzdelaných ľudí so 

slovenským národným povedomím, optimálnym bolo spojenie síl s národnými a poli-

tickými predstaviteľmi z českých krajín. Túto česko-slovenskú orientáciu, ktorej prie-

kopníkom bol následne prvý prezident ČSR Tomáš Garrique Masaryk, si postupne 

osvojili aj vedúci slovenskí politici v zahraničí i doma. Uvedená idea sa presadila aj v 

rozhodujúcich centrách svetovej 

politiky. 

  Prijatie Deklarácie sloven-

ského národa z 30. októbra 1918 v 

Turčianskom svätom Martine, kto-

rou sa predstavitelia slovenského 

národa prihlásili k sebaurčovacie-

mu právu národov a k vzniku Čes-

ko-slovenského štátu.   V Prahe bol 

vyhlásený Česko-slovenský štát 

o niečo skôr, 28. októbra 1918. 

Po vyhlásení samostatnosti Česko-

Slovenska sa konali v mestách aj v 

obciach oslavy, slávnostné sprievody a bohoslužby. Ľud jasal nad nadobudnutou sa-

mostatnosťou, aj nad koncom vojny. Pri týchto oslavách dochádzalo k ničeniu štát-

nych symbolov Rakúsko-Uhorska, ale tiež k ničeniu vecí, ktoré Habsburskú monar-

chiu hoci len pripomínali. 

Nezávislosť ČSR bola vyhlásená päťčlenným Národným výborom v Prahe  

(4 Česi, 1 Slovák). 
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Nezávislosť ČSR bola vyhlásená päťčlenným Národným výborom v Prahe  

(4 Česi, 1 Slovák). 

Spoločná štátnosť Čechov a Slovákov preklenula tragické obdobie druhej 

svetovej vojny, ale aj socialistického Československa. K pr ijatiu federatívneho 

usporiadania spoločnej republiky došlo v roku 1968, k pádu komunistickej diktatúry 

v roku 1989. Spoločný štát Čechov a Slovákov - Česká a Slovenská Federatívna re-

publika- sa rozdelil na dva samostatné celky 1. januára 1993. Hlavným mestom ČSR 

s rozlohou 140 446 km2.  bola Praha.  

Národnostné zloženie:  

Česi, Slováci, Maďari, Nemci, Poliaci, Karpatskí Rusíni. 

Bola to demokratická republika, platilo sa československou korunou.  

          Miriam Jankurová II.A 
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Navždy sa zachová... 
Každý z nás sa teší na ten deň. Každý netrpezlivo čaká, kedy to už konečne príde, 

kedy už my budeme tí, ktorí sa budú pýšiť stužkovou. Ten „náš čas“ nastal 9. no-

vembra. No pravdou je aj to, že hodiny príprav bežali už týždne predtým.  

Za seba  musím povedať, že to bol úžasný večer plný nových skúseností a konečne 

času stráveného spolu bez výhovoriek. Päť rokov sme sa dohadovali, kedy konečne 

spolu strávime nejaký čas ako trieda. Ani raz sme sa nedohodli. Stále niekto nie-

kam utekal, ponáhľal sa alebo jednoducho nemohol. Ale ten náš veľký deň sa za-

obišiel bez meškaní a chýbajúcich.  

No vskutku, samotný deň bol zo začiatku stresujúci. Všetci sme sa snažili, aby to 

bolo úžasné. Chceli sme, aby sa všetko podarilo, aby sme išli načas, aby program 

bol taký, aký sme si ho predstavovali. Chceli sme, aby sa rodičia zabavili, kamaráti 

odreagovali a my si to užili. A ak mám byť úprimná, všetko sa podarilo. Až na ten 

čas... Ale kto pozná V.C, úplne to chápe. 

No na záver tohto kratučkého článku chcem povedať jedno obrovské ĎAKUJEM! 

A to ďakujem patrí úžasnej V.C, skvelým spolužiakom, bez ktorých by tento večer 

nebol legendárny. Pretože budeme legendy už navždy!  

       Miriam Gabriela Harvanová, V.C 
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Žĺtkové rezy z červených  

orechov 

Ingrediencie:  

 

250g masla 

200g práškového cukru 

2PL rumu 

75g polohrubej múky 

75g hladkej múky 

1 balíček kypriaceho prášku 

250g mletých vlašských orechov (červené) 

5 bielkov 

 

Poleva: 

5 žĺtkov 

250g práškového cukru 

1 balíček vanilkového cukru 

 

Postup:  

Zmäknuté maslo vyšľaháme s cukrom do krémova. Pridáme rum a opäť zašľaháme.  

Do krému potom po častiach striedavo primiešavame zomleté oriešky a zmes múk a 

kypriaceho prášku.  

Nakoniec do tuhého cesta zapracujeme sneh z bielkov. Cesto rovnomerne navrstvíme 

na plech, ktorý sme vymastili maslom a vysypali múkou. Pečieme v rúre vyhriatej na 

180°C približne 25 

minút. Medzitým si 

vyšľaháme polevu 

zo žĺtkov, práškové-

ho a vanilkového 

cukru. Polevu nale-

jeme a rozotrieme 

na ešte horúci koláč, 
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Slovenské tradície 
Vianoce boli a sú poznačené mnohými poverami a zvykmi, ktoré sa týkali správania 

ľudí i štedrej večere. Niektoré sa zachovali, iné však dávno vymizli. 

-pod obrus vianočného stola sa dávali šupiny z kapra alebo priamo peniaze – dos-

tatok financií po celý rok 

-počas štedrej večere svietila svieca ako symbol Vianoc 

-v kresťansky založených rodinách si chodili pre „betlehemské svetlo“ do kostola 

-netradičný je zvyk, podľa ktorého sa pred večerou všetci umyjú vo vode s minca-

mi, aby boli celý nasledujúci rok zdraví a bohatí 

-tanier navyše na štedrovečernom stole je pripravený pre tých, ktorí sa tejto večere 

nemohli zúčastniť 

-okolo stola sa uväzovala reťaz, aby rodina držala celý rok spolu 

-po skončení večere sa tiež sfúkne sviečka, ale iba raz a na koho ide dym, ten pod-

ľa tradície do roka zomrie 

 

Vianočný stromček 
Doobeda ľudia zdobili vianočný stromček. Zvyk, bez ktorého si nevieme predstaviť 

vianočné sviatky, je nemeckého pôvodu. Najprv sa ujal v mestách, až potom na vidie-

ku. Prvý raz ho spomína brémska kronika v roku 1570. Slováci však stromček dlhé 

roky odmietali, pretože to nebol slovanský zvyk. Súčasťou slovenských Vianoc sa stal 

až v druhej polovici 19. storočia. Na 

svätého Mikuláša v roku 1896 elek-

trickými sviečkami zasvietil veľký 

smrek pred Mestským divadlom v 

Bratislave.  

 

Zvyky pred večerou 
Štedrej večere predchádzali mnohé 

zvyky - hviezda z jadierok v rozkro-

jenom jablku znamenala zdravie. Ry-

bie šupiny zabezpečili bohatstvo a 

chren dodal odvahu. Cesnak sa jedol 

pre zdravie a aby zahnal zlé sily. Tmavé nebo znamenalo plnú stodolu a veľa ovocia. 

Veľký svetlý Mesiac neúrodu, veľa hviezd veľa kureniec a hrozna. Ak hory zahalila 

hmla, zomrelo veľa starých ľudí. Ak bola hmla v dolinách, zomierali mladí. 
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Štedrá večera: 

na západnom Slovensku 
Večera sa začína oblátkami. Spôsob ich konzumácie je však odlišný. Niektorí ľudia 

ich jedia s medom, iní s cesnakom, alebo len čisté. Polievok na západe je mnoho - ty-

pická kapustnica s hubami, s mäsom, bez mäsa, so slivkami, alebo so smotanou. V 

niektorých domácnostiach pripravujú na Vianoce dokonca šošovicovú, hríbovú, hra-

chovú či rybaciu polievku. Ako druhý 

chod sa zvykne v tejto časti Slovenska 

pripravovať typická ryba, na viacero 

spôsobov s majonézovým šalátom. 

Niekde robia namiesto majonézového 

šalátu zemiakovo – cibuľový. 

na strednom Slovensku 

Večera začína oblátkou s medom. Po-

tom sa zje strúčik cesnaku, ktorý sa 

môže zajesť krajcom chleba. Nasledu-

jú opekance s makom. Ide o špecialitu, ktorá sa konzumuje výlučne počas štedrej ve-

čere. Potom sa je  kapustnica s mäsom, klobásou a hríbmi. Druhý chod tvorí vypráža-

ná ryba s klasickým majonézovým šalátom. Potom nasleduje ovocie a tradičné via-

nočné koláče - linecké pečivo, perníky. 

na východnom Slovensku 

sa prvé jedia oblátky s medom a po nich chlieb so soľou. Nasleduje kapustnica s klo-

báskou a hríbikmi. Po polievke sú na rade pirohy plnené bryndzou, cibuľou, syrom a 

so zemiakmi. Potom nasleduje ešte hrachová polievky, po ktorej sa je ryba a majoné-

zový šalát. Na záver nasledujú lokše s makom.  

niekoľko  vianočných povier 

Zbytky od večere zakopeme k stromom, aby mali dostatok ovocia. 

Na studňu sa má na Štedrý deň zaklopať, aby bola dobrá voda. 

Pokiaľ žena čaká dieťa, je dobré vyčkať prvého návštevníka do domu na Štedrú veče-

ru. Ak ide o muža, narodí sa chlapček. 

Keď sa nohy štedrovečerného stola obtočia niťou, domu sa celý rok vyhnú zlodeji. 

Od večere sa nikdy nemá vstávať, mohla by prísť smrť. 

Na Štedrý deň sa nemá nič požičať, inak sa privolá bieda s núdzou. 

Od štedrej večere až do polnočnej omše sa nesmie chodiť cez pole. Kto vraj tento 

zvyk poruší, do roka zomrie. 

         Barbara Bodokiová, II.A 
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LAJDAČENKA 
Meno žiaka: ...................................... 

Trieda: .......... 

Predmet: ................................... 

 

Táto ,,lajdačenka“ sa vzťahuje na odpoveď, zabudnuté 

pomôcky a domácu úlohu 

Nesmie sa použiť na školskú úlohu, test, dohodnuté 

referáty a projekty.  

Platnosť: Do vydania ďalšieho čísla.   
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