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ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010
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NA SLOVÍČKO – exkluzívny rozhovor s riaditeľmi
LOVE CALCULATOR
NEROZLUČNÁ ŠESTKA – román na pokračovanie
TANCUJÚCA MLÁDEŽ V TRAKOVICIACH
HALLOWEENSKE OMAĽOVÁNKY

Slovo šéfredaktorky
Milí čitatelia!
Dostáva sa vám do rúk prvé číslo nášho
nového časopisu JUNIOR. Časopis
JUNIOR je spoločným časopisom
Súkromného centra voľného času,
Trakovice 10 a ZŠ s MŠ Trakovice
a vytvorili ho členovia krúžku Mladý
novinár. Rozhodla som sa založiť
novinársky krúžok s cieľom priviesť
našu mládež znova k písanému slovu,
k textom rôznych žánrov a zároveň
získať malých i veľkých čitateľov.
Prekvapilo ma, a tiež veľmi potešilo, že
sa medzi našimi žiakmi našli takí,
ktorých môj zámer oslovil.
Počas
prípravy nášho prvého čísla mi moji
novinári dokázali, že v nich drieme
tvorivá sila, a že múza je im naklonená.
Pracovali s nadšením a oduševnením
a ja verím, že naše prvé číslo je toho
dôkazom.
Silvia Murínová

LISTÁREŇ
Nášmu novovzniknutému
časopisu ako prvý zaprial riaditeľ
SCVČ PaedDr. Rastislav Murín:
„Mladý novinár, držím Ti palce
v neľahkej práci pri tvorbe
časopisu JUNIOR. Som rád, že
aj trakovické decká budú mať
svoj vlastný časopis, kde budú
môcť zverejniť svoje nápady.
Fandím Ti a sľubujem
podporu.“
Ďakujeme. Váš mail (úplne prvý,
ktorý sme do redakcie dostali)
nás veľmi potešil, povzbudil
a dodal nám chuť do práce. Hneď
sme si nabrúsili perá, namastili
klávesy a začali písať.

JUNIOR – časopis SCVČ, Trakovice 10 a ZŠ s MŠ Trakovice vydáva krúžok Mladý
novinár.
Redakčná rada: Šéfredaktorka: PaedDr. Silvia Murínová.
Redaktori: Veronika Bebjaková,
Tatiana Cubinková, Kristína Kolníková, Tatiana
Matkovčíková, Simona Tarabová, Martina Tomašovičová , Matej Špánik.

Na slovíčko ...
V tomto čísle Vám prinášame rozhovory s dvoma riaditeľmi. Určite ich už
poznáte.
Mgr. Róbert Harsányi (RH) – riaditeľ ZŠ s MŠ Trakovice študoval na Trnavskej
univerzite. Po jej skončení sa stal učiteľom v ZŠ s MŠ Trakovice. Od roku 2007 je jej
riaditeľom.
PaedDr. Rastislav Murín (RM)– riaditeľ Súkromného centra voľného času
v Trakoviciach študoval na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ,
riaditeľ CVČ Dúha v Hlohovci, riaditeľ ZŠ s MŠ Kľačany a v posledných rokoch na
Ministerstve školstva SR ako štátny radca.
J: Vždy ste chceli pracovať v školstve?
RH: Áno
RM: Nie, nechcel som.
J: Ak by ste nepracovali v školstve, kde by ste pracovali?
RH: Bol by som námorníkom.
RM: Chcel som byť lesníkom.
J: Mali ste v detstve povolanie snov?
RH: Námorník.
RM: Áno, chcel som jazdiť na nákladnom aute.
J: Mysleli ste si niekedy, že raz budete riaditeľom školy/riaditeľom SCVČ?
RH: Nie.
RM: Nie, nemyslel som si to. Chcel som pracovať v prírode. Ale postupom času som
zistil, že práca s deťmi a mládežou je tiež zaujímavá a pekná.
J: Čo by ste ešte chceli v živote a svojej kariére dosiahnuť?
RH: Chcel by som, aby škola prosperovala.
RM: Pre seba a svoju rodinu si želám zdravie a pohodu. Pre SCVČ si želám dobrú
spoluprácu s obcou a školou. Myslím si, že pozitívna atmosféra je veľmi dôležitá.
J: Aký bude podľa Vás školský rok 2009/2010?
RH: Náročný – vzhľadom na množstvo novej legislatívy.
RM: Pre SCVČ je to významný rok, lebo začíname svoju činnosť v obci Trakovice.
Verím, že splníme očakávania detí, rodičov i všetkých obyvateľov obce.
J: Potešil Vás vznik nášho časopisu?
RH: Áno, určite.
RM: Áno. Som rád, že niektorí žiaci školy sa rozhodli prihlásiť do krúžku „Mladý
novinár“ a budú vydávať časopis Junior.
J: Prečítate si naše prvé číslo?
RH: Rozhodne áno.
RM: Určite. Už sa naň veľmi teším.

J: Máte obľúbenú pieseň?
RH: Educated fool (Poznámka redakcie: skupina Iron Maiden).
RM: Páči sa mi skupina Desmod a ich pieseň Lavíny.
J: Pozeráte ČESKO-SLOVENSKÚ SUPERSTAR?
RH: Áno.
RM: Občas. Prvé diely som nepozeral. Ale semifinále sledujem.
J: Máte svojho favorita?
RH: Martin Chodúr.
RM: Nemám, ale myslím si, že dievčatá spievajú lepšie ako chlapci.
© redakčná rada

Kto z nás by nepoznal krásny strom – orech. Možno aj vy ho máte v záhrade. Práve teraz je čas
zberu jeho plodov – orechov. Vlašské orechy sú veľmi zdravé. Sú užitočné pre naše srdce a
pomáhajú znižovať „zlý“ cholesterol. Prospievajú i nášmu mozgu. Obsiahnuté sú i v starodávnom
recepte na dlhý život: jedno jablko, jeden orech a lyžicu medu denne.
Orechy sú súčasťou mnohých tradičných koláčov a zákuskov.

Vanilkové rožky
120 g hladkej múky, 100 g masla,
50 g orechov, 30 g práškového
cukru, 50 g vanilkového cukru na
obaľovanie.
Do preosiatej múky rozmrvíme
maslo, pridáme zomleté orechy,
práškový cukor a vypracujeme cesto.
Z cesta vyšúľame dlhý valček,
rozkrájame na kúsky, rozgúľame
a sformujeme na rožky. Uložíme na
suchý plech a pečieme pri 180 oC.
Vychladnuté rožky obalíme vo
vanilkovom cukre.

Z babičkinho archívu vybrala S. Murínová

Medvedie labky
100 g masla, 100 g práškového
cukru, 120 g zomletých orechov,
150 g hladkej múky, 1 celé vajce,
20 g práškového cukru na
posypanie.
Tuk rozdrobíme s múkou,
pridáme cukor, orechy, vajce
a vypracujeme cesto.
Cestom naplníme formičky, ktoré
rozložíme na plech.
Pečieme pri 180 oC. Ešte horúce
vyklopíme. Po vychladnutí
posypeme cukrom.

Čo sa šepká po chodbách ...

Pozor na učiteľskú jesennú akciu
„JASTRAB“! Niektorí učitelia sa
zamerali na protiťahákové razie.

Eliška má nového partnera (myslíme
tanečného) a získala 1. miesto v súťaži.
Srdečne jej blahoželáme.
A Tomáš? Vraj sa dal na moderný tanec.

V 5.A sa zbavili závislosti od
sladkých malinoviek. Pijú už len
zdravú vodu, nápoj z vodovodu.

Upozorňujeme na nadprirodzené javy
v 8. A – padá tu nástenka.

Matej Ščasnovič z 8. triedy bol
oslovený múzou. Sám urobil po
prvýkrát
v živote
nástenku
(kvetinkovú)!
Je za tým láska???

ODKAZOVKA A INZERCIA
Sima Tarabová zdraví všetkých tanečníkov, ktorí boli
6. októbra tancovať na oslavách v Paroplynovej
elektrárni v Malženiciach. Boli sme super☺. Pozdrav
platí extra aj pre pani učiteľku Šipkovskú.
Chcete
sa
stať
našimi
prispievateľmi? Máte zaujímavé
nápady, píšete básne, poviedky,
máte tip na zaujímavú reportáž
alebo interview? Ak áno, ozvite
sa: casopisjunior@gmail.com

Junior zdraví školskú jedáleň: naše tety
kuchárky Bokorovú, Ondrejkovičovú,
Drgoňovú,
Martinkovičovú
a tetu
vedúcu Barošovú. Ďakujeme im za
dobré obedy a desiate.

Pomôžte nám navrhnúť decembrovú
obálku
časopisu JUNIOR vo
vianočnom štýle. Všetky nápady sú
vítané.
Nápady
vhadzujte
do
schránky alebo píšte a kreslite na
mail: casopisjunior@gmail.com

Časopis JUNIOR vyhlasuje súťaž
o najlepšie logo SCVČ Trakovice.
Vaše nápady môžete vhodiť do
schránky pri riaditeľni alebo nám
píšte a kreslite na našu adresu:
casopisjunior@gmail.com

Darujem šteniatka krížencov
jazvečíka.
Kontakt: 0905 641 030

Trakovická mládež má možnosť pracovať vo viacerých tanečných krúžkoch:
Gatrička (ľudový spev a tanec), Funky Dance , Moderný tanec, Roztlieskavačky
a Mažoretky
Tancuje sa v rôznych skupinách rozdelených podľa veku pod vedením pani učiteľky
Šipkovskej.
Deti majú možnosť svoje umenie prezentovať na rôznych podujatiach, súťažiach
a vystúpeniach.
Ahojte! Aj ja som členkou tanečných skupín Gatrička, Funky Dance a Roztlieskavačky.
Školský rok sa sotva začal, no my už máme za sebou niekoľko vystúpení. Najskôr sme
tancovali na slávnostnom otvorení školského roka a na Výstave ovocia a zeleniny
v Trakoviciach. Vo vystúpeniach sme mali chvíľku prestávku, ale usilovne sme
trénovali na Slávnosť položenia základného kameňa v paroplynovej elektrárni
v Malženiciach. Tancovali sme iba jeden tanec, ale bolo to výborné. Tancovali sme na
pesničku od Pitbulla – I know you want me. V ten týždeň sa tanečníčky Gatričky,
Funky Dance a tiež Roztlieskavačky prezentovali na slávnosti 100 rokov Jednoty.
Za všetko patrí VEĽKÉ ĎAKUJEM pani učiteľke Janke Šipkovskej, ktorá to s nami
dokázala vydržať 3 roky a dúfame, že to vydrží ešte ďalších pár rokov... ☺

Dňa 22.10. 2009 ku nám prišla tanečná skupinu OLD SCHOOL BRTOHERS.
V decembrovom čísle Vám prinesieme EXKLUZÍVNY ROZHOVOR s členmi skupiny
☺. Tešte sa!!!

© Simona Tarabová

Milí škôlkari,
náš nový časopis JUNIOR chce pozdraviť aj vás. Počuli sme, že ste šikovní
a máte bystré hlavičky. Niektorí sa vraj učíte aj po anglicky. My sme si pre vás
pripravili jednu hádanku.
Viete, čo robí ježko v zime? Hádajte! Neviete? Ježko v zime spinká. Nájde si
tichý kútik pod konármi alebo lístím a tam sa uloží na zimu. Papkať nemusí,
lebo si urobil v brušku veľké zásoby.
Ak chcete ježkovi pomôcť, nechajte mu v záhrade miestečko, kde by mohol
prespať zimu a kde ho nič nebude vyrušovať.
Ozaj, viete čo taký ježko papá? A viete, prečo má pichliače? Nosí na nich
jabĺčka a hrušky?
Viete nakresliť ježka? Skúste to. Vaše obrázky nám môžete poslať a my ich
uverejníme.
BÁSNIČKY O JEŽKOVI
Cupká ježko tichučko,
Hľadá sladké jabĺčko.
Cupká ježko, cupi, cupi –
vezme si ho do chalupy.
V zime bude dobré veru –
na raňajky, na večeru.

Ja som ježko pichliačik,
nebojím sa zimy.
Uložím sa do lístia
ako do periny.

© S.Murínová

ROMÁN NA POKRAČOVANIE

Prvá láska
1. časť

Ahojte! Tak toto som ja.
Meno: Nela Lucia Greyová (mám anglické priezvisko, lebo dedko z otcovej
strany je Angličan).
Rodičia: Nela a Róbert Greyovci.
Vek: 13 rokov aj 363 dní (pozajtra oslavujem ).
Súrodenci: Sarah (11 rokov), Jesika (10 rokov), Sofia (6 rokov) a Michal (12
rokov).
Bydlisko: obrovská vila na konci mesta. A prečo tá obrovská vila? Moja rodina
vlastní ,,pár" podnikov a firiem.
Škola: gymnázium.
Najlepší kamaráti: Miška, Táňa, Soňa, Marek a Lukáško .
Motto: „Načo?!“
Dátum: 15. apríl 2009.
Tak, toto som ja. Niekedy je super mať taký dom a všetko, čo k tomu patrí. Ale
inak je to hrozné. Skoro nikto sa so mnou nechce kamarátiť, lebo si myslia, že
som rozmaznaná. Až na pár výnimiek. Moji najlepší kamaráti držia stále so
mnou. Chodíme spolu do triedy a každý deň chodíme von na prechádzky. No a
na takú nejakú prechádzku ideme aj dnes večer.
(Simona Tarabová, VIII. tr.)

Chcete vedieť čo Nela prežije so svojimi kamarátmi??? Prečítate si v
budúcom čísle.

Jesenné prázdniny
Na jesenné prázdniny deti sa už tešia,
a tí naši dospelí nové starosti riešia.
Deti ráno ešte spia,
no starí rodičia už v záhrade robia ...
Deti bežia von – kamarátom vyzváňajú.
A babky z dediny lístie zhrabúvajú.
Poľnohospodári úrodu zbierajú
a vtáci do teplých krajín odlietajú.
Deti sa stále zabávajú
a rodičia v poli pomáhajú.
Jesenné prázdniny sa už končia,
školské zvony razom zabzučia.
Prídu ďalšie prázdniny,
vykročíme do zimy.
(Matej Špánik, VIII. tr.)

Všimli sme si ...

Leto nám vystriedala veľmi krátka jeseň. Nestihli sme ani
pozametať lístie v peknom počasí babieho leta a už sa k nám
rúti zima. Studený vietor zafúkal a prinútil nás zo skríň
vytiahnuť teplé oblečenie. Na niektorých miestach mal
premiéru aj sneh. Na Orave a vo Vysokých Tatrách napadlo už
prvých päť centimetrov snehu. Ani sa nenazdáme a sú tu
najkrajšie sviatky v roku - VIANOCE...

Slovenské hádanky
Sedem kamarátov spolu býva,
šesť ich do práce beží
a siedmy si doma leží.
ňedžýt

Keby jeden chlieb taký
veľký bol ako celý svet, čože
by ešte väčšie byť muselo?
ýnečepu lob yb jerotk v ,cep
Celý život v kostenej
klietke sedí,
a predsa to nie je vták.
ecdrs
Mám zeme bez ľudí,
rieky bez vody,
mestá bez domov,
hory bez stromov.

Hučí vôl na sto hôr, na sto
potokov.
einemrh

apam
Ide do hory,
tam sa nažerie;
ide na dvory,
tratí taniere.
avark
© Martina Tomašovičová

Našou prvou prispievateľkou sa stala Lenka Jančovičová z V.B triedy, ktorá do
našej schránky prispela pestrou ponukou slovenských riekaniek, pesničiek
a básničiek, ktoré vybrala z rôznych zdrojov. Ďakujeme Lenka. Veríme, že sa
k Tebe pridajú aj ďalší.
Jarná
Letná
Beží leto voňavé,
Spravím si píšťalku
beží, letí po tráve.
z našeho javora.
Keď na nej zapískam,
Kamže letí?
Medzi deti
jar príde do dvora
šantiace a ihravé.
Jesenná
Jabĺčko na jabloni.
Pozri, aká krása.
Hneď celé sčervenie,
len čo pohojdá sa.

Zimná
Zima je mi zima,
pod oblôčkom státi,
veru som si zabol
halenôčku vziati.
Zo slovenských piesní a veršov vybrala Lenka Jančovičová

Vieš prečo blchy nesvietia?
Lebo niektoré osady by vyzerali ako Las Vegas!
Čo je to maximálny požiar?
Keď iglu zhorí na popol.
Viete, aká je to maximálna nuda?
Keď sa pozeráte na kurie oko a čakáte kým žmurkne.
Slovensko-poľský slovník:
Ježko: kaktus pochodowy.
Kamzík: koza wysokoturiztyczna.
Potkan: agent kanalowy.
Kôň: samochod kopitowy.
Trabant: samochod papirowy.
Holiaci strojček: kombajn bajfuzowy.

© Tatiana Cubinková

KUBIŠOVE VTÍPKY
Tibor Kubiš (8.tr.) má v rukáve vždy nejaký zaručený vtip. Tu sú tri z jeho
zbierky.
Idú traja Číňania CHU, CHO a HU do Anglicka zmeniť si mená. Prvý si zmení meno na
CHUINGER, druhý na CHOČINGER a tretí ide radšej naspäť.

☺
Lojzo sa pýta Fera: „Počúvaj, keď vieš tak dobre anglicky, tak mi povedz, čo znamená
WHY.“
„PREČO.“
„Len tak.“

☺
Idú Rus, Američan a Slovák pod gilotínu. Ide Rus, nesekne ho to. Ide Slovák, nesekne ho
to. Američan hovorí: „Ukážte, ja vám tú gilotínu opravím.“

Vtipy Tibora Kubiša zozbieral Matej Špánik

Ruka - Držiak na šperky
Potrebuješ:

2 poháre sadry
pohár vody
pevné gumové rukavice - 1 držiak = 1 rukavica
vazelínu alebo mastný krém
štipce
farby- vodové alebo temperové

1. Rukavicu prevráť a natri ju vazelínou.
2. V starej mise zmiešaj sadru s vodou.
3. Hmotu natlač do rukavice 3 cm od okraja. Rukavicu jemne potras, aby z hmoty
unikli vzduchové bublinky.
4. Zaves ju na šnúrku a pripevni štipcami. Pred úplným vysušením ( úplné vysušenie je
približne 3 hodiny ) ju vytvaruj podľa obrázka.
5. Rukavice zroluj zo sadrového odliatku a odliatok namaľuj.
Obrázok:

VEDOMOSTNÁ PRESTÁVKA
TAJNIČKA
Správnu
odpoveď
s vaším
menom nám
vhoďte do
schránky pri
riaditeľni.
Dvaja
riešitelia budú
odmenení.

Ak doplníš všetko zistíš ako si pracoval(a).

1.
2.

1. Kývať inak.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2. Mech inak.
3. Zajac je .... živočích.
4.Zviera podobné koňovi.



5. Učíš sa z ...(jednotné číslo)
6.



7.Šofér inak.
8. Ide inak.
9. Anglické ,,good,, po slovensky.
10. Samec ovce.
11. Farba na ,,b,,.
© Martina Tomašovičová

Chceš si vypočítať či sa k tebe hodí tvoj vysnívaný princ alebo princezná? Poznáme
spôsob ako to zistíš. Je to celkom jednoduché. Počítaj s nami!
My sme pre teba vypočítali ako sa k sebe hodia Janko Zaľúbený a Zuzka Nevšímavá.
1. Napíš obe mená pod seba.

Janko Zaľúbený
Zuzka Nevšímavá

2. Teraz napíš slovo LÁSKA. Napíš číslom, koľkokrát sa jednotlivé písmená
(hlásky) vyskytujú v oboch menách:
LÁSKA
0 1 02 4
3. Potom sčítaj 1.čislo s 2. číslom, 2. číslo s 3. číslom, 3. so 4. a 4. s 5.
0+1 1+0 0+2 2+4
4. V tomto príklade nám vyjdú čísla 1 1 2 6.
6. Teraz znova sčítame 1.číslo s 2. číslom atď. pokiaľ nám nevyjde dvojciferné číslo
alebo číslo 100, ktoré vyjadruje percento zaľúbenosti.
1126
238
511
62%
Naša Zuzka nie je až taká nevšímavá, ako to vyzerá!!!
Takto si môžeš vypočítať aj nenávisť alebo koľko budeš mať detí. Stačí namiesto slova
LÁSKA napísať slovo DETI alebo NENÁVISŤ...
Tak hor sa do výpočtov!!!

© Sima a Táňa

Tento školský rok sme v našej škole privítali 18 nových prvákov:
Matúško Belokostolský, Maťko Bučko, Lydka Dieu Linh Dang, Šimonko Drgoň,
Matúško Groman, Natálka Husárová, Sárka Janíková, Jonáško Janota, Adamko
Lackovič, Janka Lackovičová, Ninka Landigová, Lucka Martinovičová, Zuzka
Michaličková, Nikolka Ondreková, Marcelko Paulovič, Natálka Polakovičová,
Vikinka Schifferová a Adamko Tanáč.
Pribudli medzi nás aj noví piataci:
Adam Riha z 5.A, Lucia Borovská, Martin Brezovan, Matej Bunček, Peter
Bunček, Matúš Hacaj, Alica Haršányiová, Tatiana Jakubcová, Lenka Jančovičová,
Marko Januščák, Peter Krška, Soňa Matkovčíková, Patrik Snoha, Patrícia
Straská, Ľuboš Šedo a Kristián Vonšák z 5.B,
a tiež ďalší žiaci
Liliana Hajková a Jesika Silná zo 7.A, Kristína Buryová zo 7.B.
Vítame vás medzi nami, želáme vám veľa úspechov a veríme, že svojím správaním
a svojimi výsledkami budete robiť radosť svojim rodičom i učiteľom.

Od tohto školského roku na našej škole budú pôsobiť nové pani učiteľky:
Mgr. Slavomíra Melichová, PhD. (triedna učiteľka V.B)
Mgr. Drahomíra Schmidtová (triedna učiteľka I. triedy)
VITAJTE!

Pani učiteľka Mgr. Eva Kosová sa v lete vydala a je z nej Mgr. Eva
Krchňáková!
GRATULUJEME!

Halloween je sviatok, ktorý sa oslavuje najmä v USA, Veľkej Británii, Kanade,
Austrálii či Írsku. Halloween má svoj pôvod v predkresťanských keltských zvykoch.
1. novembra sa končila vláda boha slnka a začala vláda boha smrti. Masky stríg a oheň
mali ľuďom pomôcť zahnať zlých duchov a démonov a odviesť dobré duše do ríše
smrti. Neodmysliteľnou súčasťou tohto sviatku sú v dnes vyrezávané tekvice, masky
stríg, kostlivcov, netopiere, čierne mačky a podobne.
Halloween, Halloween, je tu už zas,
prišiel ten nádherný, strašidelný čas.
Halloween, Halloween privolaj strach
z 1000 strašidelných dráh.
Tekvice, sviečky a duchovia
spolu „Halloween!“ krákoria.
Z domu do domu
strašidelní duchovia volajú:
Halloween je tu!!!

H A L L O W E E N S K E O M A Ľ O V Á N KY

© Kristína Kolníková a Martina Tomašovičová

November je jedenásty mesiac v gregoriánskom kalendári. Existuje tiež poetický názov
listopád. a v nárečiach názov studeň.
Novembrové pranostiky
Na svätého Huberta teplo ide do čerta.
Na Martina medveď líha.
Po Martine už zima nežartuje.
Katarína má šumné meno, lenže chladné veno.
Keď na svätého Ondreja sneží, sneh si dlho poleží.
Novembroví oslávenci
 DENIS/DENISA - meno gréckeho pôvodu, čo v preklade znamená zasvätený
bohu vína, úrody a plodnosti.
 KAROL-pôvod mena zo staronemeckého Karl, čo znamená muž, manžel.
 RENÁTA-pôvod mena z latinského Renatus, čo znamená znovu narodený.
 TIBOR-pôvod mena z latinského Tiburtius, čo znamená pochádzajúci z mesta
Tibur.
 MAROŠ/MARTIN-pôvod mena z latinského Martinus, čo znamená bojovný.
 KLAUDIA-pôvod mena z rímskeho Claudius, čo znamená chromý, krivý.
 ALŽBETA-pôvod mena je z hebrejského Elíšebah, čo znamená bohu zasvätená.
 KATARÍNA-pôvod mena z gréckoho Katharos, čo znamená čistý, mravný.
 MILAN-meno slovanského pôvodu.
 ONDREJ/ANDREJ-pôvod mena z českého Ondřej. Pôvod tohto mena je z
gréckeho Andreas, čo znamená statný, mužný, odvážny.
© Tatiana Cubinková a Kristína Kolníková

2. ČASŤ ROMÁNU NA POKRAČOVANIE,
ROZHOVOR S ČLENMI TANEČNEJ SKUPINY OLD SCHOOL
BROTHERS,
VIANOČNÉ RECEPTY A NÁVOD NA VÝROBU VIANOČNÝCH OZDÔB,
VIANOČNÁ SÚŤAŽ.

