V súčasnosti veľmi často skloňujeme slovo
ekológia, preto na záver Vám ponúkame
niekoľko múdrych viet z tejto oblasti:

Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu
v Prievidzi
www

.kalina.sk

- Na život potrebujeme 8640 litrov vzduchu denne. Teda 6 litrov za
minútu.
- Na záchranu tisíc stromov treba asi 80 ton zberového papiera.
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- Tropický prales zaberá len 7% zemského povrchu, žije v ňom viac
ako polovica rastlinných a živočíšnych druhov.
- Podľa vedcov – hydrológov bude o štyridsať rokov pršať menej, a to
asi o 20% - 30 %. Tým sa budú znižovať zásoby pitnej vody.
- V Ekvádore, v štáte 31 krát menšom ako Európa, sa nachádza 20
tisíc druhov rastlín a živočíchov. V Európe je to len 13 tisíc.

Milí študenti!
Sme presvedčení, že mnohí z Vás sa radi prezentujete,
píšete, prichádzate s novými nápadmi a názormi. Bola by
škoda, keby ste sa s tým nepodelili s ostatnými. Teraz máte
veľkú príležitosť!
Všetky príspevky môžu byť uverejnené práve v našom
školskom časopise ŠTUDENT, ktorý, ako si ste si všimli,
vychádza už druhý rok.
Vaše príspevky odovzdávajte Vášmu slovenčinárovi
alebo mailom na: redakciaStudent@kalina.sk
Tešíme sa na spoluprácu s Vami!
Graficky časopis upravil: Juraj Krajčík, 3.K

Na letnú prax v Španielsku len tak rýchlo nezabudneme.
Bolo fajn...

PREDSTAVUJEME RODÁKOV HORNEJ NITRY
Humanista z Nedožier
Najväčšou postavou medzi hornonitrianskymi rodákmi, významným
reprezentantom latinskej didaktickej a pedagogickej literatúry je Vavrinec
Benedikt /1555 - 1615/, školský reformátor z obdobia humanizmu, tvorca
prvej českej gramatiky, matematik a básnik, prvý Slovák, ktorý sa ako
profesor zaslúžil o obrodu Karlovej univerzity v Prahe.
Nezachoval sa jeho životopis, presnejšie a jednoznačnejšie údaje
z Benediktovej mladosti nám chýbajú. Viacerí literárni historici sa
domnievajú, že študoval v Prievidzi, písomne doložené máme však len jeho
štúdium v Jihlave a Prahe, kde získal hodnosť bakalár.
Bol správcom školy v Uherskom Brode, Žatci a Prahe. Od roku
1603 pôsobil ako profesor na Karlovej univerzite v Prahe. Zomrel 6. júna
1615 v Prahe, kde ho aj pochovali.
Ako jazykovedec sa uplatnil najmä pri písaní svojho najvýznamnejšieho
filologického diela pod názvom Grammaticae Bohamicae libri duo /Dve
knihy českej gramatiky/ Je to prvá systematická gramatika češtiny, ktorá
kladne hodnotila všetky generácie českých filológov.
Autor v úvode diela napomína slovenských krajanov, že svoju rodnú
reč zanedbávajú, že nečítajú knihy v češtine, ktorá je najbližšia ich
materinskému jazyku.
V českej gramatike ako prvý porovnal isté odlišnosti medzi češtinou a
slovenčinou.
Benedikt začínal svoju literárnu tvorbu latinskými a českými príležitostnými
básňami. Ako profesor na pražskej univerzite prednášal klasickú filozofiu a
štúdium diela rímskych klasikov.
Bol autorom viacerých dišpút (rozpravy o rečníctve) i učebnice
aritmetiky.
Spolu s Jánom Jeseniom patril medzi veľkých slovenských učencov, ktorí
prví dosiahli uznanie mimo svojej vlasti. Rozsiahlym dielom a literárnou
tvorbou prispel k šíreniu myšlienok humanizmu a renesancie, k rozvoju
vedy a literárnej kultúry. Podľa jeho reformných návrhov sa skvalitnilo
vyučovanie na stredných školách i na Karlovej univerzite.

Spomienky na leto
Myslím si, že je to jedna z najúžasnejších vecí, aká sa mi mohla v živote
stať. Švajčiarsko sa stalo mojím druhým domovom. Udivovala ma jeho
krása a jedinečnosť tejto krajiny. Denne som chodila k jazeru, užívala som si
život a párkrát som navštívila aj Nemecko. Za päť mesiacov som si zo
Švajčiarska priniesla veľa zážitkov, krásnych okamihov a spomienok, ktoré
som si denne zapisovala do svojho denníka. Hoci mám len sedemnásť, som
na seba hrdá, že som tento náročný pobyt v cudzine zvládla na jednotku.
Z. Babčanová, 3.K
Boli sme ďaleko od domova a zodpovední sami za seba. Boli sme na
Rhodose, všetko nám vyšlo podľa predstáv, splnil sa nám dávny sen.
M. Minich, 4.J
Z polročného pobytu na Cypre som si priniesla niekoľko postrehov.
Správanie hostí v cudzine je nevyspytateľné. Každý národ, každý hosť má
svoje zaužívané návyky. Francúzi si o sebe namýšľajú, že sú vo všetkom
„naj“. Opak je však pravdou! Sú to tí najhorší, najneporiadnejší hostia. Iní sú
Angličania. Obsluhujúci personál ich nemal veľmi v láske, ale mne sa zdali
milí, ukecaní, zvedaví, štedrí... Obsluhovali sme ľudí z celej Európy, každý
z nich bol jedinečný, a to ma fascinovalo.
R. Labancová, 4.K

Aký je ten svet malý...
No neverili by ste, ale je to skutočne tak. Raz, počas letnej praxe na
Cypre, sme sa rozhodli prezrieť si mesto AYIA NAPA s množstvom
fantastických barov a diskoklubov. Dostali sme náhodou chuť na kvalitný
drink a už sme sedeli za barovým pultom. A čo tu zrazu nevidíme? Oproti
nám sedia známe tváre slovenského šoubiznisu, dvaja členovia veľmi
obľúbenej skupiny DESMOD – spevák KULI a bubeník JANO. Výborne
sme si pokecali a vôbec nepôsobili povýšenecky a nafúkane. Sú to úplne
normálni chalani – kamarátski, spoločenskí, so zmyslom pre humor.
Zažili sme úžasný večer – ďaleko od domova a navyše so slávnymi,
mladými ľuďmi. Nie je to úžasné?
B. Klanicová, 4.K

Obsluhovali sme utečencov
Pracovala som ako servírka v hoteli Artemis na Cypre.
Počas vojny v Libanone prišlo do nášho hotela vyše 200 utečencov z tejto
krajiny. Tu im bolo poskytnuté ubytovanie a strava na tri dni.
Hotel bol už poloplný aj bez nich, tak si viete predstaviť, koľko starostí nám
narobili. Všetci boli hladní, vysilení, na jedlo čakali v dlhočiznom rade. Nič
sme nestíhali, nebolo dosť tanierov, príborov. Na obsluhujúci personál to bol
veľký nátlak a stres. Bolo hrozné vidieť ľudí, ktorí museli opustiť svoj
domov a veľa malých, nervóznych detí. Najviac ma však prekvapilo, že aj
päťročné deti ovládali okrem materinského jazyka aj angličtinu.
Po troch dňoch ich deportovali do Austrálie.
B. Klanicová, 4.K

Viete, že...?
... našu školu navštevuje 1340 žiakov denného štúdia a 90 študentov ŠPZ?
... v tomto školskom. roku sme otvorili 15 učebných a študijných odborov?
... naši žiaci vykonávajú prax na 7 pracoviskách praktického vyučovania ?
... za žiakov v Rade školy je Tomáš Kavulek z 5. K ?
... počtom žiakov sme najväčšou školou v Trenčianskom kraji a v rámci
Slovenska sme druhí?

Videli sme, počuli sme
November na Kaline je každý rok veľmi významný. Pýtate sa
prečo? PÁN NOVEMBER prináša so sebou stužkové slávnosti našich
maturantov a rodičovské bankety 3. ročníkov hotelovej akadémie.
Študenti sa maximálne pripravujú, intenzívne rozmýšľajú, „hádajú“,
nacvičujú, či už program alebo super menu a potom s úžasom a pocitom

radosti spomínajú. Viete o koho sa jedná? Sú to kolektívy tried: 5.K, 5.L,
4.G, 4.J, 2.S, 2.O, 3.K, 3.L so svojimi „triednymi vodcami“ a učiteľmi.
Na banketoch sú rodičia nielen spokojní, ale aj dobre nasýtení, pretože ich
deti vynikli zručnosťami a vedomosťami v gastronómii. A na stužkových sú
zas dobre pobavení a vytancovaní (samozrejme, v doprovode členov
pedagogického zboru).
Poznámka končiacich ročníkov:
Nezahadzujte príležitosť ukázať, čo vo Vás je (zaslúžite si to)
a zelenú stužku nádeje prijmite od triedneho profesora práve na takejto
krásnej slávnosti nesúcej sa v tónoch študentskej hymny GAUDEAMUS
IGITUR...

Stalo sa...
Národná transfúzna stanica, Červený kríž a ZSŠHSaO vyslovuje
úprimné poďakovanie všetkým študentom za dobrovoľné darovanie krvi,
ktoré sa uskutočnilo 15.11.2006 v priestoroch našej školy. Za 104
prihlásených vyhovelo požiadavkám 76 darcov. Celú akciu mala
organizačne pod taktovkou pani profesorka J. Lamprechtová.
Zaujímavou a poučnou sa pre vybraných študentov našej školy stala
exkurzia do vinárskych závodov v Topoľčiankach. Oboznámili sme sa
s technológiou výroby vína. A nakoniec nasledovalo to najlepšie –
degustácia vín.
Starobylú Nitru navštívili študenti študijných odborov našej školy,
ktorí sa zoznámili so slávnou históriou a prítomnosťou tohto
západoslovenského mesta.
* Jedna z najväčších civilizačných pohrôm je učený hlupák. (K. Čapek)
* Každý človek si tvorí svoju vlastnú veľkosť. Trpaslíci ostávajú trpaslíkmi,
i keď sedia na Alpách. (A. Kotzebue)
* Najľahší spôsob, ako stratiť dôveru a úctu mladých, je – dávať im
nekonečné rady. (E. Hemingway)

Čo nás čaká?

Otázky na telo

Opäť je tu súťaž „O najkrajšiu triedu“ na škole. Estetika a úprava
tried sa bude hodnotiť každý mesiac známkou. Najlepšie triedy budú
odmenené:
1. miesto – 3000 Sk
2. miesto – 2000 Sk
3. miesto – 1000 Sk

Bol jedným zo vzorných študentov niekdajšej 5.B triedy hotelovej
akadémie. Učenie mu nerobilo problémy. Po úspešnej maturite sa rozhodol
pre učiteľstvo. Študoval nemecký jazyk a hudobnú výchovu na
banskobystrickej univerzite. Vtedy ešte netušil, že jeho cesta bude opäť
viesť na Kalinu.
ANDREJ RICHTER.
A my sme sa pýtali:

NEZABUDNITE A SÚŤAŽTE!

V závere decembra pre Vás v spolupráci s Vami pripravujeme
vianočnú reláciu školského rozhlasu PESNIČKA NA ŽELANIE.
Vyzbierané peniaze poputujú deťom do Nového domova.
Tí, ktorí sa chcú naučiť lyžovať, vyrážajú na týždňovú lyžovačku na
Oravu. Želáme im čo najviac snehu a čo najmenej zlomených lyží.

Upozorňujeme „čítaniachtivých“ študentov, že aj tento rok
majú možnosť si vypožičať knihy zo školskej knižnice, ktorú má na
starosti pani Vatrtová. Hláste sa u nej!

Mali by ste vedieť, že...
-zemiak pochádza z oblasti Chile a Peru a v Európe ho 200 rokov pestovali
v záhradách ako okrasný kvet? Len potom sa zistilo, že jeho hľuzy sú jedlé.
-bataty, nazývané aj sladké zemiaky, sú sladšie a výživnejšie ako zemiaky?
Môžeme ich vyprážať, variť, zomlieť na prášok a zmiešať s múkou...
-syr v chladničke nestvrdne a nezožltne, ak medzi syr a obal dáme kocku
cukru?
-pri krájaní cibule nebudete nariekať, ak cibuľu dáte pred krájaním pod
tečúcu vodu?
-slávny filozof Platón bol presvedčený, že figy podporujú rozvoj
inteligencie a pomáhajú pri rozmýšľaní? Škoda, že o tom vie málo
študentov...

1. Po niekoľkých rokoch ste sa na našu školu vrátili. Prostredie
i niektorí ľudia Vám nie sú cudzí. Ak môžete zhodnotiť, ktorá úloha sa
Vám viac páči – učiteľa alebo žiaka? Prečo?
Na tunajšej hotelovej akadémii som študoval v rokoch 1994-1999 a
naša trieda sa počas celých piatich rokov pýšila titulom najlepšia trieda na
škole (v správaní i v prospechu). Po ôsmich rokoch som sa sem vrátil opäť,
ale som v úplne inej pozícii. Stojím na opačnej strane barikád :) Práca so
študentmi ma v podstate baví a hoci mám oveľa viac povinností, toto moje
pôsobenie na škole sa mi páči viac ako to predtým. Konečne môžem
mudrovať a stále niekoho poučovať a vyučovať a neustále niečo niekomu
vysvetľovať - čo mi síce už ani vtedy nerobilo problém - ale teraz mi za to
ešte aj platia :)
2. Keď porovnáte našu školu v minulosti so súčasnou, čo sa podľa Vás
zmenilo?
Veľa vecí a všetci profesori sa tu zmenili k lepšiemu ☺
3. Aký je pocit stretnúť sa s profesormi, ktorí Vás predtým vyučovali,
ale teraz v inej - rovnocennej pozícii?
Moji noví kolegovia, za čo im patrí obrovská vďaka, ma na škole
privítali veľmi priateľsky, a to mi začiatok školského roka podstatne
uľahčilo. Dosť trpezlivo a niekoľkokrát mi boli vysvetlené všetky potrebné
náležitosti, kroky a povinnosti, ktoré musí začínajúci učiteľ zvládnuť a
verte, nebolo to jednoduché! Mojou výhodou bolo, že som nemusel hľadať
jednotlivé učebne a zoznamovať sa so všetkými profesormi osobitne. Mnohí
z nich ma poznali. Ale rovnocenná pozícia? Nie, nie – ostávajú mojimi
profesormi naďalej.

4. Napadlo Vás niekedy, že sa ešte niekedy na Kalinu vrátite?
Nie, nikdy som nemal naplánované, že budem učiť na Kaline. Až na
sklonku vysokoškolského štúdia som rozmýšľal, že ak by som niekedy
v Prievidzi učil, či snáď aj na našej škole...
...a nevedel som si to
predstaviť. A predsa - som tu - Božie plány sú nevyspytateľné!
Otázky kládla B. Beňadiková, 3.K

Splnené sny a priania 1.G triedy
My, ktorí navštevujeme Kalinu už niekoľko „piatkov“, sme si už
dávno zvykli na všetko vôkol seba, máločo nás už môže zaskočiť.
Ale ako sa zžili s novým prostredím, triednym kolektívom a učiteľmi naši
prváci? Opýtali sme študentov v 1.G triede.
Tu sú ich odpovede:
Je to iné „kafe“ ako na základke. Tu nás považujú už za
inteligentných a skoro dospelých. Profesori sú o dosť prísnejší, ale je to
dobré. Je to tu celkom fajn, aj kamoši sú celkom v pohode. Ale čo ma hnevá,
je skoré vstávanie a neskoré príchody domov.
Je tu omnoho lepšie a krajšie ako na základnej, kde sme mali
omnoho menší bufet. To, že nám namontovali na WC tie zariadenia je
výborné a fakt, že sa pre študentov robí všetko.
Často som počúvala samé chvály na Kalinu a predstavte si, vzali ma
na ňu, super!
Som veľmi spokojná, aj na obedy chodím, spokojná som
s kolektívom a triednou profesorkou.
Najviac sa vždy teším na prax. Minulý týždeň som bola už na prvej
akcii, dostala som obsluhu s kávou. Zvládla som to a zároveň som spoznala
kopec nových ľudí.
V študijnom odbore čašník – servírka je veľa učenia, ale pri dobre
rozplánovanom čase sa dá všetko stihnúť. Je to skvelý pocit robiť to, čo ma
skutočne baví.

Zo začiatku si každý každého pozorne prezeral a hodnotil. Triedna,
milý človiečik, ktorý mi padol na začiatku do oka tým, že ma schovala pod
svoj dáždnik, keď začalo pršať. Všimla som si nástenky na chodbách. Veľmi
sa mi to páčilo a hneď som mala pocit, že vstupujem do prostredia, kam sa
žiaci hlásia, pretože chcú a nie preto, že ich niekto do štúdia núti.
Odbor som si zvolila sama. Páčila sa mi predstava, že budem
servírka. Som spokojná. Najviac sa mi ľúbi, že keď idem po chodbe, všetci
sa rozprávajú so všetkými. Na základnú školu som tak rada nechodila. Už vo
štvrtok sa teším na pondelok, pretože sa mi to tu zapáčilo. Možno je to
smiešne, ale je to tak.
Pamätám si, keď nám na základnej škole vraveli, že máme byť radi,
kým sme tam, lebo potom sa to zmení k horšiemu a budeme plakať za starou
školou. Našťastie to tak nie je a ja by som sa už za nič na svete nevrátila
späť.

Chcete trocha vyžmýkať našu školu o vecné ceny? Nech sa páči, tu je
Vaša jedinečná príležitosť. Nezabudnite však odpovedať na otázky...
1. Známy rozprávkar H. Ch Andersen pochádzal z:
a) Belgicka
b) Dánska
c) Švédska
2. Versace bol svetoznámy:
a) jadrový fyzik
b) maliar
c) módny návrhár
3. Označenie „spisovateľ – dobrodruh“ sa spája s menom:
a) L. N. Tolstoj
b) Ernest Hemingway
c) .Jules Verne
4. Najviac vitamínu “C“ obsahujú:
a) čierne ríbezle
b) jahody
c) banány

5. Nedostatok fluóru v tele spôsobuje:
a) úbytok kostnej hmoty
b) výskyt zubného kazu
c) sklon k ochoreniu na cukrovku

13. Základné farby sú:
a) žltá, modrá, zelená
b) žltá, modrá, červená
c) modrá, červená, zelená

6. Ktoré zviera stavia najväčšie stavby:
a) bobor
b) vydra
c) svišť

14. Ako sa volá program EÚ na podporu projektov v oblasti vzdelávania
a vedy?
a) Sokrates
b) Aristoteles
c) Sofokles

7. Ktoré zviera je najrýchlejšie:
a) antilopa
b) gazela
c) gepard

15. Banská Bystrica leží pod vrchom:
a) Zobor
b) Kriváň
c) Urpín

8. Čo znamená plato:
a) lupeň korunného kvetu
b) veľký podnos
c) bezcenné noviny
9. Kedy si pripomíname Deň študentstva:
a) 17. novembra
b) 15. septembra
c) 28. októbra
10. Čo vynašli Feničania:
a) lode
b) chlieb
c) abecedu
11. Ktoré jazero je najväčšie na svete:
a) Kaspické more
b) Čierne more
c) jazero Bajkal
12. Penelopa je symbolom:
a) spravodlivosti
b) vernosti
c) múdrosti

!!! Svoje správne odpovede môžete odovzdať napísané na papieri spolu
s menom, priezviskom a triedou na recepcii, kde je pripravená urna !!!
Pre hrdinov, labužníkov i študentov

Vavrín, po našom bobkový list, sa pridáva do mnohých omáčok
a jeho listy už stáročia dochucujú najlepšie ragú. Napriek tomu, že dnes sa
používa takmer výlučne v kuchyni, môže sa táto rastlina pochváliť
vznešenou minulosťou.
V starom Grécku bol vavrín posvätnou rastlinou boha Apolóna
a počas celého staroveku vavrínové vence zdobili hlavy vojvodov, ktorí
vybojovali najvyššie víťazstvá ako aj olympijských víťazov, slávnych
básnikov, vládcov. Pochopiteľne, aj vtedy ho radi videli v kuchyni.
Šalát a la Cézar

Ako vieme, všetci slávni ľudia majú svoje návyky. Návykom
veľkého vojvodu Cézara okrem toho, že stále viedol vojny, bola celkom
zvláštna záľuba v šalátoch. Údajne mal jeden z legionárov jeho stráže iba
jedinú úlohu, a to zaobstarávať čerstvý šalát, vajíčka a iné prísady: cesnak,
olivový olej ocot, korenie, citrón a suchý syr (napríklad parmezán).
A hneď sa dozvieme, ako tento slávny šalát urobiť. Roztlačte vidličkou
jeden strúčik cesnaku na dne šalátovej misky. Potom na to nalejte olej a ocot
v pomere 2 časti oleja a jedna časť octu. Pridajte šťavu z jedného citróna
a jeden žĺtok. Žĺtok rozšľahajte, kým nevznikne krémová masa. Potom dajte
do misky šalát (umytý, odkvapkaný a nadrobno pokrájaný) a pár kúskov
opečeného cesnakového chleba. Všetko dobre premiešajte a posypte
strúhaným parmezánom.

Najlepší deň v týždni...
... je pre každého nepochybne ten, v ktorom sa narodil. Ak poznáš
ten svoj šťastný deň (ak nie, spýtaj sa mamy), prečítaj si niečo o sebe.

Pondelok: ľudia narodení v tento deň sú romantickí, zasnení, majú bohaté
záujmy a veľkú fantáziu. Prekypujú iniciatívou, ale stáva sa, že ich vyvedie
z miery aj úplne nenápadná poznámka na ich adresu. Občas sú
melancholickí. Práve v tento deň majú hlavu plnú nápadov a nadšenie by
mohli rozdávať. Týmto „pondelkovým“ osobám radíme nosiť strieborný
amulet.
Utorok: mohli by sme ho nazvať aj dňom vedy a lekárskych objavov. Sú to
ľudia obdarení dobrotou a štedrosťou, okrem toho sú hĺbaví a múdri, majú
úžasnú pamäť. Beda tomu, kto sa voči nim zle zachová. S takým človekom
vždy skoncujú. Dokonale vedia skryť pred vonkajším svetom svoje city,
takže vyzerajú, akoby na tvári nosili nepreniknuteľnú masku. Dokážu veľmi
milovať, ale aj veľmi veľa trpieť.
Streda: títo ľudia prekypujú inteligentnými nápadmi, ktoré využívajú
najmä na rozmnožovanie peňazí. Keďže sú rozumovo založení, mnohé ich
rozhodnutia sa môžu zdať chladné či dokonca cynicky vypočítavé.
Nechávajú sa unášať pocitom rizika, majú radi hazardné hry. Aj v hrách sa
však šťastie skoro vždy prikloní na ich stranu. A nielen v hre.
Štvrtok: sú to veľmi milí ľudia, o všetko sa zaujímajú, ochotne priložia
ruku k spoločnému dielu. Odhodlane a priamočiaro sa púšťajú do
prekonávania prekážok. S nadšením tak konajú nielen vo svoj prospech, ale
aj kvôli hociktorému priateľovi. Milujú šport, zvieratá, cestovanie. Sú to
veľmi zábavní spoločníci. Šťastie sa takmer vždy prikláňa na ich stranu,
zodpovedne pristupujú k štúdiu i práci.

Piatok: v tento deň sa rodia pekní, inteligentní a citliví ľudia s talentom na
hudbu, ale aj iné druhy umenia. Niekedy bývajú melancholickí a vtedy sa
dávajú na písanie nádherných básní alebo skladaní hudby plnej vášní.
Priťahuje ich astronómia, astrológia, štúdium náboženstva. Všetci mávajú
veľké šťastie na to, čo robia a všetko sa končí úspechom.

Sobota: tieto osoby sa vyznačujú ohnivým temperamentom a priam
neprekonateľným zanietením pre podnikanie a štúdium. Vďaka
húževnatosti, odbornému prístupu a dobrým organizačným schopnostiam
majú pred sebou úspešnú kariéru. Vynikajú veľkou pracovitosťou. Ale kvôli
tejto vlastnosti sa im stáva, že im unikajú romantické, príjemné stránky
života.
Nedeľa: nedeľné osoby sú stelesnením dobra, pokoja, osobnej
vyrovnanosti. V modernom rušnom svete občas pôsobia až príliš nevýbojne.
Zavčasu sa vedia prebrať a prekvapiť nečakanou činorodosťou. Sú obdarení
nadpriemernou inteligenciou a majú vždy jasné predstavy. Sú nesmierne
úprimní a to isté vyžadujú aj od okolia. Sú dobrými diplomatmi geológmi
a archeológmi.
Čo
-

Opýtali sme sa... v 4.K

je pre teba v živote najťažšie?
stíhať veci načas. Všade chodím neskoro, často meškám.
Ranné vstávanie. To je fakt hrozné!
Hovorí sa, že všetko sa dá, len treba chcieť. No pre mňa je asi
najťažšie nájsť toho druhého človeka, s ktorým by som si rozumela.
Vyrovnať sa so stratou blízkeho človeka.
Vzdať sa niekoho, kto je môjmu srdcu najbližší

Poznáš nejakú myšlienku (výrok), s ktorou bytostne nesúhlasíš?
- „Za všetkým hľadaj ženu“- určite nie za všetkým.
- „Žena za volantom, auto bez vodiča.“- mnohé ženy jazdia oveľa
lepšie ako muži (a nie pod vplyvom alkoholu).
- Nepoznám. Myslím si, že každý výrok či myšlienka má svoje
opodstatnenie.
Keby si mohol, ktorý predmet by si zrušil a prečo?
- Asi by som nezrušil žiaden, len by som zredukoval učivo z literatúry
a zaviedol by som výučné listy pre hotelovú akadémiu.
- Jednoznačne telesnú výchovu a náuku o potravinách. Pridala by som
viac praktického vyučovania.
- Nezrušil by som žiadny predmet, ale rozvrh by som upravil tak, aby
sa v piatok učilo len do 11:30.
- Pridala by som hodinu relaxu po obedňajšej prestávke.
- Pridal by som viac športu a sexuálnu výchovu.

Pre všetkých, ktorí si chcú potrápiť mozgové
závity
Pokúste sa vyriešiť túto Einsteinovu logickú úlohu. Einstein
údajne tvrdil, že málokomu sa to podarí do jednej hodiny. My Vám
však dávame čas do 15. decembra. Jeden úspešný riešiteľ bude
odmenený. Tak s chuťou do toho, nedajte sa zahanbiť.
1. V rade vedľa seba stojí 5 domov v piatich rozdielnych farbách.
2. V každom dome žije osoba rozdielnej národnosti.
3. Týchto päť obyvateľov pije svoj obľúbený nápoj, fajčí svoju
obľúbenú značku cigariet, chová jeden druh živočícha.
4. Nikto z týchto obyvateľov nepije to, čo ostatní, nefajčí, čo ostatní
a nechová, čo ostatní.
5. Angličan žije v červenom dome
6. Švéd chová psov
7. Dán pije čaj
8. Zelený dom je hneď naľavo od bieleho
9. Obyvateľ zeleného domu pije kávu
10. Ten, čo fajčí Pall Mall, chová vtáky
11. Obyvateľ žltého domu Dunhill
12. Obyvateľ prostredného domu pije mlieko
13. Nór žije v prvom dome
14. Ten, čo fajčí cigarety značky Blend, žije vedľa toho, čo chová
mačky
15. Chovateľ koní žije vedľa fajčiara cigariet značky Dunhill
16. Fajčiar cigariet značky Blue Master obľubuje pivo
17. Nemec cigarety značky Prince
18. Nór žije vedľa modrého domu
19. Fajčiar cigariet značky Blend má suseda, ktorý pije vodu.
Otázka znie: Ktorý z nich chová ryby?

ZASMEJTE SA
-Ruženka, vzali by ste si aj hlupáka ak má auto?
-Nuž... ja neviem... Vaša ponuka prišla tak nečakane, šepká Ruženka.
- Mladý pán, kúpte slečne fialky!
- Ďakujem babka. To je moja žena...
Po manželskej škriepke vraví zmierlivo žena.
- Priznajme si, drahý, že sme obaja vinní. Najmä ty!
- Ako sa cítiš v manželstve?
- Omladol som o 10 rokov. Ako keby som mal 15 rokov. Pijem
a fajčím zase tajne.
- Otecko, čo mali ľudia, keď nebola televízia?
- Svätý pokoj, syn môj!
- Kúpil som si v bazáre hodinky
- A ako idú?
- Výborne. Hodinu ubehnú za necelých štyridsať minút.
- Zákazník s veľkým nákupom vychádza z obchodu. Zrazu sa potkne
o schod a spadne. Pri oprašovaní hovorí:
- Konečne jedna usmievavá predavačka
- Ty, Stano, vieš čo je dekoltáž?
- Neviem, ale určite dačo strašné: „jedna moja sestra na ňu nachytala
manžela a druhá zápal pľúc.
- Ste krásna, múdra, inteligentná. Prečo sa nechcete za mňa vydať?
- Veď ste to práve zdôvodnili.
- Mám takú silu – vychvaľuje sa boxer – jediným úderom zabijem vola.
- Daj pozor aby si nespáchal samovraždu!

