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Môj malý projekt riešil potrebu spoznávania 

mladých ľudí a detí z rôznych vekových 

kategórií. Chcela som hlavne poukázať na to, 

že mladí ľudia a deti na dedinách ale aj v 

mestách nemajú možnosť stretávať sa a 

preto sa nepoznajú. Mojím projektom som sa 

snažila dosiahnuť vyššiu mieru stretávania sa 

mládeže v dedinách. 

























 V Matiaške som sa cítila vynikajúco. Bola som plná 
očakávaní, veľmi som sa tešila. Deň sme začali sv. 
liturgiou. Toto sa mi páčilo najviac, pretože som si 
konečne pospievala s úžasnými ľuďmi, ktorých mám rada. 
Potom po sv. liturgii prichádzali ďalší mladí ľudia,s ktorými 
som sa zoznámila. Hrali sme rôzne hry, zabávali sme sa, išli 
sme sa prejsť. Boli sme v jednej cerkvi, ktorá je na kopci 
a blízko ktorej sa nachádza cintorín. Výhľad  z kopca na 
dedinu bol krásny. O cerkvi sme sa dozvedeli veľa 
zaujímavých informácii. Napríklad, že je veľmi stará a že 
kedysi bola pravoslávna, no v ťažkých časoch minulého 
storočia bola pridelená gréckokatolíckej cirkvi. Potom sme 
navštívili ešte jednu cerkov, ale tá už bola postavená na 
byzantský spôsob a bola prevažne nová. Večer sme ešte 
pustili lampióny šťastia a keď sa stratili z obzoru, išli sme 
pomaličky domov. Ja som išla domov spokojná 
a zrelaxovaná. Ďakujem všetkým čo tam boli, a 
organizátorom hlavne za pekne strávenú sobotu. 

       Lenka Havajová 

 

 



Na projekte som sa cítila úžasne spoznala 

som veľa nových ľudí .Občerstvenie bolo 

výborné. Páčila sa mi obhliadka kostola a tiež 

sa mi páčili spoločenské hry ,ktoré sme hrali. 

    Kristína Kosťová 

 

Projekt ,ktorý sa uskutočnil 11.1.2014 sa mi 

veľmi, veľmi páčil a spoznal som veľa nových 

priateľov. Najviac sa mi páčili spoločenské 

hry,  ktoré som hral s novými ľuďmi a taktiež 

obhliadka cerkvi. 

  Marián Feďo 

Táto akcia sa mi veľmi páčila a spoznala som 

veľa nových ľudí . Helena Kosťová 



 Tento deň bol pre mňa veľmi výnimočný, 

keďže som sa podieľala na jeho realizácií z 

dôvodu ,že som bola v realizačnom tíme. 

Zoznámila som sa s novými priateľmi a zistila 

som, že je lepšie stretávať sa s priateľmi 

napríklad na takýchto akciách než sedieť 

doma pri počítači. Chcela by som aby sa 

počet takýchto výborných akcií čím ďalej 

tým viac zvyšoval. Páčil sa mi celý priebeh 

projektu. 

   Katarína Ivančová 



 Ešte nikdy som nestrávila sobotu takýmto 

spôsobom .Veľmi ma to oslovilo a otvorilo mi 

to nový pohľad na svet .Páčilo sa mi púšťanie 

lampiónov  a tiež celý priebeh akcie . 

Spoznala som tak veľa nových ľudí a zistila 

som ,že ja môžem existovať aj v inom svete 

ako doteraz a to bez počítača a podobných 

závislostí .Odchádzala som s tadeto s dobrým 

pocitom na srdci .Natália Kosťová 

 Volám sa Pavol Bobak a tento projekt sa mi 

páčila a najviac sa mi páčili ceny,ktoré som 

vyhral.:D 

Na tomto projekte som spoznal ľudí z 

rôznych častí Slovenska táto akcia sa mi 

páčila. MuDr. Jakub Jacečko 



 

 

 

   

 

 

 

      


