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Na Vianoce 
želám nám všetkým (hlavne sebe) dostatok spánku a balíček fajnových fontov pre grafikov ktorí po-slúchali a robili dobrý grafic-ký dizajn. _viki

Prajem si, 

aby každý prežil 

Vianoce a Nový rok v 

zdraví, šťastí a so svojimi 

najbližšími. :)
     _paťa sláviková

Želám si, aby keď 

prídem na Kysuce boli 

odhrnuté cesty. L
enka 

Jopcikova :) _
lenka jopčí-

ková

prosim pana jeziska o to aby ma prijali na vysku, 
aby otvorili gym... 

aaaaaa svetovy mier_samko lon

Želám si 
na Vianoce hlavne zdravie a božský kľud:) _barborka liščáková

Milý Ježiško, 

na vianoce si želám aby 

sa m
ôj oco vrátil z

 obcho-

du s m
liekom 

_dominika eliášová
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_ro
mana fa

cú
nová

Želám si ako vianočné prianie, 
aby kompetentní zrušili 

maturity ako predchádzaj-
úce roky _krišo sykora.

Želania pre 

umelcov Želám si, aby 

tradičný umelci nedostávali 

stále komentáre na ceny ich 

diel. Pre grafikov dúfam, že si ich 

zákazníci konečne dajú trochu 

povedať a dajú na ich umelecké 

cítenie. Pre digitálnych umelcov 

by som chcela viac rešpektu, 

pretože je to rovnako pracné 

médium, ako všetky 

ostatné.» 

Pre fotografov 

ideálne počasie, aby mali 

atmosféru takú, akú si zažela-

jú. Pre dizajnérov tie najmodernej-

šie stoličky a taktiež veľa kreatívnych 

nápadov na tvorbu. Nakoniec, pre inte-

riérových dizajnérov veľa voľného mie-

sta na zariadenie. _saška makuková

Prosím si nádhernú 

korunku a plyšového 

koníka v životnej veľkosti. 

Na veľkosti záleží.

_rebeka bartoneková:

„Milý Ježiško, 

ja som celý rok poslu-

chala, preto si najviac moc 

vela na svete želám tieto veci: 

1. BEYBLADE s puzdrom červe-

ný 2. LEGO city 60281 HASIČSKÝ 

ZÁCHRANNÝ VRTUĽNÍK 3.  HASBRO 

- E9527 NERF SHOCKWAWE RD-154. 

Mattel GKT94 Harry Potter Hagrid 

kostým 5. Baby Born - Čarovná 

postieľka s matracom 6. 

HASBRO - NERF F2017 

pištoľ ULTRA 

DORADO 
7. Herná konzola - Nin-

tendo Switch v2 NSH006 8. 

Haier HWD80-B14979-S - práčka 

a sušička v jednom 9. Perlex Xtreme 

White - prací gél 66PD - 4l 10. škoda 

RAPID - 136 ročník 1984  11. Pizza rožok 

60g (radšej 2x) 12. Tesco Malokarpat-

ská saláma 100g  13. tmavomodru 

temperku  14. svetoví mjer Vopred 

ďakujem za spoluprácu s po-

zdravom _Doda“

1. Psychický pokoj 2. 

Fyzicky chodiť do školy 3. 

Mať čas na rodinu 4. Chcem sa 

prestať cítiť sklamane 5. Vedieť si 

udržať vnútornú radosť 6. Zachrániť 

opustenú budovu 7. Ísť do Návsí 

a do Českého Těšína 8. kreslo 

„ušiak“ 9. plyšák Mike Wazoski 

(Príšerky s.r.o) 10. starý 

gramofón 11. periňák

12. osie hniezdo

13. cesnaková buchta 

s mozzarelou a sójovou omáč-

kou + biele víno 14. vifonka od 

hladu 15. vykúpať sa v energeťáku

16. potápať sa vo Váhu 17. splynúť 

so snehom _betka gáborová

<3

:)
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Už od detstva 

želám to isté: Vinšujem 

Vám šťastlivé Sviatky a Nový 

rok, aby ste boli veselí ako v nebi 

anjeli, aby Vám dal Pán Boh zdravia, 

šťastia, hojného božieho požehna-

nia, na dietkach potešenia, na statku 

rozmnoženia a po smrti kráľovstvo 

nebeské.

_Vierka Sebínová
Prajem nám, nech sme šťastní a zdraví a nech svetielko na konci tunela nie je vlak. :) _darinka arce

..viac  lásky, viac tolerancie, 

viac porozumenia, viac 

zdravého rozumu a pokoj 

ľuďom dobrej vôle _ 

 :jana hra
<<3<3

Prajeme všetkým pekné sviatky,aby nám neomrzli zadky.
Snehu moc a moc, aby sme sa 
sánkovali, lyžovali deň aj noc.

Po dobrej sanici nech všetkým kvitnú 
ružičky na líci.

Pri dobrej sviatočnej večeri, na školu  
a na všetkých v dobrom mysleli._Malíkovci

Prajem všetkým 

to, čo si zaslúžia. A len 

dúfam, že si zaslúžia to 

najlepšie ^^

 

_zago

Prajem všetko, čo 
sa zle balí ….

to jest pokoj, pohodu 
a hlavne zdraví…

_andrej mazúr

Všetkým
 ko

legom 

a študenton že
lámkrás-

ne Vianoce a bezko
vid

ový 

NOVÝ ROK_p
eter p

isár


