
Tomi
Na jar sme s kamarátmi pripravili opäť novú
verziu meteostanice a aplikácie VinLink a
programu GALATI. Snažím sa vniesť do
programu odporúčania z web stránky, z
kníh a z článkov mojho Ocka.
Asi sa spološnosť pandémiou celkom
zmenila - pracujem väčšinou z domu a s
mnohými kolegami sa stretávam cez
videokonferencie.
Po niekoľkých rokoch som sa zase vrátil do
Accenture. Pozvanie prišlo nečakane
smutnou udalosťou - pohrebom kolegu a
kamaráta, kde som sa stretol s mnohými
bývalými, a teraz súčasnými kolegami.
Prišiel som v pravý čas aby som sa zapojil
do prípravy konferencie OpenSlava - po
dvoch rokoch virtuálnej streamovanej
formy sme sa vrátili do fyzického sveta.
Pracujem s technológiami budúcnosti a tak
aj konferencia načrtla, ktorým smerom sa
uberáme, čo môžeme v blízkej dobe
očakávať.

Moni
... a ja som si prečítala reporty našich detí
a som veľmi rada a vďačná, že už sú tak
veľké že si ich píšu sami a zamýšľajú sa
nad tým čo im uplynulý rok priniesol, kam
posunul.
... Najväčším "zásahom" do rodinného
života istotne je, že jedno dieťa vyletelo "
z hniezda".... našťastie nie ďaleko a veľmi
si to užívame keď nás občas prepadne,
dakedy doslova (v kolégiu nemajú vaňu
len sprchy :-))
Ja stále učím matematiku na škole sv.
Františka, veľmi ma to baví, napĺňa, ale
stále bojujem s time-menežmentom ako
zosúladiť toto povolanie 24/7 s ostatnými
povinnosťami... dakedy viac - menej
(ne-)úspešne...
Moji rodičia sa práve vystrabujú z kovidu,
(skoro 3 roky odolávali :-) Darom je, že ich
tu ešte máme v relatívnom zdraví, aj
Tominovu maminu... takže tak... idem
zamiestiť na medovníky.... :-)



Palko
Rok 2022 pre mňa priniesol mnoho
dôležitých okamihov.
Nevdojak sa mi podarilo zmaturovať a
teraz chodím do Kolégia Antona
Neuwirtha.
Venujem sa veľa športu, a počas roku som
zažil mnoho outdoor aktivít od skialpu cez
turistiku až po horolezenie. Tiež som sa
zúčastnil niekoľkých workout súťaží
(pretláčanie rukou, King of the North,
Streetlifting)
Som veľmi vďačný aj za všetky úžasné
momenty, či už s rodinou, spoločenstvom,
alebo priateľmi. Medzi najkrajšie patria
leto strávené v Ludrovej, duchovná
obnova, a obohacujúce dni v Kolégiu.

Dorotka
V januári sme boli lyžovať v Zuberci. Bola
som veľmi pomalá a bála som sa strmého
svahu. Zväčša som lyžovala s Tatinkom a
Olinkou. S Palkom sme boli na zimnom
výlete vo Vysokých Tatrách.
Skončila som tanečný odbor na
umeleckej škole záverečnou skúškou.
Rozhodla som sa venovať sa viac hudbe.
Nie každý deň trénujem hru na klavíri,
dakedy dlho, dakedy krátko.
V lete sme boli v escape roome - bol
strašidelný. Boli sme aj v Tatralandii -
najstrašnejší bol tobogan, ktorý sa volá
Bumerang, Maminku z neho doteraz bolí
krk. Na jeseň nám zomrel škrečok Oreo.
Teraz máme škrečka s menom Markus.
Boli sme v Škole v prírode v Euromeste -
Euroškole. Boli tam 2 mačky a jeden pes.
Hrali sme tam Olympĳské hry a ja som si
vylosovala že budem hrať za Španielsko.
Boli tam fajn animátori, ktorí nám
pripravovali program.

Johi
Musím povedať, že tento rok prešiel veľmi
rýchlo s veľa zážitkami. Spomeniem teda
tie pre mňa naj.
Cez leto som bola na T22 - národné
stretnutie mládeže a asi odtiaľ som si
priniesla covid. Boli sme na chate v
Ludrovej a tak som bola odizolovaná v
šope na záhrade. Naštastie som mala
ľahký priebeh a po dvoch týždňoch som už
bola zdravá. Zvyšok prázdnin sme strávili v
Ludrovej a začala škola.
Na jeseň sme boli s triedou na tri dni v
Poľsku- koncenračný tabor, baňa
Wieliczka a exkurzia po Krakove. Ešte pred
Vianocami pôjdeme na lyžiarský výcvik na
Zverovku.
Veľa ľudí sa ma pýta, kam chcem/pojdem
na strednú. Tak teda viem iba, že to bude
gymnázium. Asi sv. Alexia alebo sv.
František… Tak sa budúci rok v liste
dozviete kam som išla…


