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Milí čitatelia, 
 
ani sme sa nenazdali a máme tu apríl. Síce sme si ešte nedávno domov odnášali 
polročné vysvedčenie, už na to musíme zabudnúť a sústrediť sa iba na to, čo príde. 
 Od posledného čísla nášho školského časopisu pretieklo veľa vody. Máme 
za sebou dosť udalostí, nielen tých školských, a takisto nás toho aj mnoho čaká. 
 Zalistujte si preto aj Vy v našom školskom časopise, v ktorom sa dozviete 
nemálo o našej škole, o tom, čo bolo a čo bude, zabavte sa s nami a určite sa 
pritom dozviete aj mnoho zaujímavých vecí. 
 

Príjemné čítanie Vám praje 
B.B. 

 
LPR SR - kampaň Deň narcisov, 13. apríla 

"Pomôžte nám zmeniť beznádej na nádej pre tých, ktorí to ozaj 
potrebujú". Tými slovami sa k všetkým srdečným ľuďom prihovára mimovládna 
organizácia Liga proti rakovine Slovenskej republiky. Táto organizácia ako 
jediná medzinárodne uznávaná organizácia riadi na Slovensku program boja proti 
rakovine spoločne s Vami.  

Deň narcisov sa uskutoční už po jedenástykrát v histórii a je 
predovšetkým dňom vyjadrenia solidarity s ľuďmi, do životov ktorých zasiahla 
zákerná choroba - rakovina. V tento deň sa po celom Slovensku konajú osvetové 
programy, finančné zbierky a mnohí ľudia si pripínajú na hruď kvet narcisu ako 
znak porozumenia, spolupatričnosti a pomoci všetkým pacientom. 

Minulý rok sa v rámci kampane Deň narcisov vyzbieralo 18.373.517 Sk. 
Táto suma umožnila podporiť mnohé regionálne projekty, psychosociálnu 
starostlivosť, klinický výskum a informačné programy zamerané na prevenciu, 
starostlivosť a poradenstvo. 

Podrobnejšie informácie o Dni narcisov ako i ostatných projektoch LPR 
môžete nájsť na oficiálnych stránkach www.lpr.sk, na emailovej adrese lpr@lpr.sk. 

Naša škola sa každoročne zapája do uvedenej kampane pod vedením pani 
profesorky Mgr. Markovej.  

Milí študenti, zapojte sa! 
                                           Vopred Vám ďakujeme. 

Redakcia 
 

Spravodlivosť je: vážiť si človeka kvôli pokladu, ktorý v sebe opatruje. 
Tak ako si vážim sám seba. 

 
SAINT-EXUPÉRY 

http://www.lpr.sk/
mailto:lpr@lpr.sk
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Čo sa u nás udialo od decembra až do apríla? 
 

Rodičovský banket v 3.L a v 3.K 
1. a 5.decembra 2006 študenti 3.L HA pripravili rodičovský banket pre svojich 
rodičov a pozvaných hostí, na ktorom preukázali svoje zručnosti z gastronómie.  
To isté sa udialo aj v 3.K 10. a 14. novembra 2006.  
 
Súťaž v aranžovaní 
4. decembra 2006 v okresnej súťaži vo vianočnom aranžovaní našu školu 
reprezentovali žiačky 2. G pod vedením Ing. Aleny Krejčovej a získali krásne 
ocenenia: 1. miesto Janka Panáková , 2. miesto Veronika Juríková  a 3. miesto 
Lenka Šípošová . 
 
Mikulášsky večierok 
6. decembra 2006 žiačky 2.D, odbor krajčír, pod vedením Mgr. Viery Mádrovej 
pripravili program venovaný žiakom z Praktickej školy - od susedov. Spev, 
prednes, hudba v podaní Igora Gašparoviča z 2. A, Zuzky Čičmancovej a Lucky 
Pusztayovej z 1. K, scénky, či tanec deti privítali s veľkým nadšením. 
 
Jazykové olympiády 
Úroveň  jazykových  schopností  si  mohli  žiaci  našej  školy  overiť  v olympiáde  
v nemeckom a anglickom jazyku, ktoré sa konali 6. decembra 2006.  
V anglickom jazyku sa žiaci v troch kategóriách umiestnili nasledovne:  
2. A kategória -  1. Petra Bercešová - 4. G,   2. Martina Vavrová - 4. G 
2. B kategória -  1. Gabika Brindzová - 1. L,   2. Viktória Vargová - 2. K,    

3. Alžbeta Chudá -2. K 
2. C kategória -  1. Zuzana Babčanová - 3. K,   2. Vladimír Devátý - 5. K,    

3. Veronika Černayová - 5. K a  Ivana Miške - 4. L 
Olympiády v nemeckom jazyku sa zúčastnilo 14 žiakov, ktorí sa umiestnili 
nasledovne:  
2. A kategória -  1. Jana Pinďurová - 4. G,   2. Alexandra Patušová - 1. G 
2. B kategória -  1.  Vahe Grigorjan - 2. L 
2. C kategória -  1. Renáta Stodolicová - 4. L,    

2. Dávid Karlák - 3. L a Veronika Komžíková - 5. L,  
3. Jana Kollárová - 4. L a Martina Grácová - 5. L. 

Všetci umiestnení na prvých miestach postupujú do okresného kola. 
 
Stolnotenisový turnaj o vianočného kapra 
Tretí ročník stolnotenisového turnaja o vianočného kapra sa konal 
13. decembra 2006 v telocvični školy. Bohaté "batôžkové" občerstvenie, chuť 
zašportovať si a dobrá nálada bola „bohatstvom“ všetkých hráčov bez rozdielu 
veku, pohlavia, vyznania či pracovného zaradenia.  
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Výsledky: A kategória - ženy: 1. miesto Ing. Alena Krejčová, 2. miesto 
Mgr. Darina Krčiková , 3. miesto p.Anna Bartušová. B kategória - muži:  1.miesto 
Mgr. Braňo Vojcek, 2. miesto Mgr. Milan Šnirc, 3. miesto Mgr. Jozef Herbulák.  
 
Imatrikulácie 1.J 
Imatrikulácie v svojráznom prevedení  zažili v stredu  13. decembra 2006  žiačky  
1. J, keď ich žiačky z  2. J odbor kozmetička prijali do cechu kozmetického. Oplatí 
sa mrknúť na našu stránku www.kalina.sk a uvidíte, ako ich zmaľovali.  
 
Hoteláci vo Viedni 
14. decembra 2006 vyrazila 3. K do Viedne. V rámci projektu - Predstav svoje 
hlavné mesto - sa stretli so žiakmi z družobnej školy v Hartbergu, Medzi 
najznámejšie miesta, ktoré navštívili, patril komplex Hofburg, Karlsplatz, 
Viedenská opera, Maria Hilfe Strasse, Graben, Stefansdom, Rathaus... Tlmočenie 
zabezpečila p. Mgr. Gáčiová a p. Mgr. Richter. 
 
Ukončenie roku 2006 
21. decembra 2006 sa takmer všetci zamestnanci školy a pozvaní hostia stretli na 
slávnostnom ukončení roku 2006. Pán riaditeľ PaedDr. Štefan Gaman nás srdečne 
privítal, p. Kvetka Ďurčová, Bc. nám pripravila a premietla dokumentárny film 
zo života školy v roku 2006 - ROK NA KALINE, p. Marián Chlpek zaspieval 
svoju pieseň Želanie a z kina Baník sa všetci presunuli do A klubu, kde bol 
pripravený ďalší program. Jedlá zo slovenskej kuchyne pripravili MOV pod 
vedením Ľubice Zemanovičovej, Bc. Do tanca hrali a spievali Beňačkovci. Bolo 
super. 
 
Súťaže v Bratislave 
19. januára 2007 vyštartoval autobus plný žiakov na odbornú exkurziu do 
Bratislavy. Ich cieľom bola účasť na barmanskej súťaži St. Nicolaus Cup 2007, 
do ktorej nastúpili žiaci z 3.G Štefan Pekár a Peter  Gálik.  
Súťaže sa zúčastnilo 35 barmanov z celého Slovenska. Súčasťou tohto 
gastronomického veľtrhu bol aj 3. ročník súťaže Barista Slovenska 2007, kde sme 
tiež mali svojich zástupcov z 3. G. Ivan Laurinec a Štefan Pekár .  
V barmanskej súťaži získal Štefan Pekár 2. miesto a v baristickej postúpil do 
sobotného finále, kde skončil na 5. mieste. 
 
Biblická olympiáda 
13. februára 2007 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády, ktoré 
zorganizovala Mgr. Viera Mádrová. Víťazky školského kola - 1. miesto Petra  
Peniašková z 3. J,  2. miesto Mária Lomnická z 2. K,  3. miesto Nikola  Violová 
z 1. K - postúpili do okresného kola, kde obsadili 5. miesto. 
 

http://www.kalina.sk/
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Olympiáda v nemeckom jazyku 
15. februára 2007 sa krajského kola v nemeckom jazyku zúčastnila Renáta 
Stodolicová zo 4. ročníka HA a obsadila 1. miesto, ktoré jej zaistilo postup do 
celoslovenského kola.  
 
Barmanský kurz 
5. marca 2007 začalo v školskom závode Aklub vstrebávať vedomosti a zručnosti 
z oblasti miešaných nápojov takmer 30 účastníkov kurzu z našej školy i mimo nej. 
Lektorom bol prezident Slovenskej barmanskej asociácie Ing. Jozef Roth.  
 
Na výstave v Nitre 
9. marca 2007 sa vybrali na 17. veľtrh nábytku a bytových doplnkov do Nitry 
žiaci 3. A odbor predavač a 2. CH odbor obchodný pracovník pod vedením Mgr. 
Krčikovej, Ing. Eisenhardtovej, Ing. Sadloňovej a Ing. Sudrovej. Cieľom vydarenej 
exkurzie bolo ukázať žiakom nové trendy bývania, bytových textílií a bytových 
doplnkov. 
 
HoReCa Barman Challenge 2007 v Skalici 
Takýto názov dostala nová barmanská súťaž v miešaní nápojov štýlom "working 
flair". Naši barmani z 3. G Peter Gálik a Štefan Pekár sú „frajeri“!. 
16. marca 2007 sa vybrali ( mali 6-členný doprovod) do Skalice, ktorá bola 
miestom konania súťaže. 
1. miesto získal Štefan Pekár a   2. miesto Peter Gálik.  
Kategóriu senior sme obsadili naším bývalým žiakom Petrom. Chudým. V tejto 
kategórii súťažil za Prievidzu aj Róbert Jančich. 
 
Beauty Trenčín – 8. ročník o Pohár Laugarício 
16. marca 2007 sa tejto súťaže zúčastnili aj naše kozmetičky (téma líčenia: 
Zhýralé bohatstvo) a kaderníčky (spoločenský účes: Gýčová bábika zo svadobnej 
torty). Dievčatá boli šikovné, konkurencia veľká. 
 
Stredoškolská odborná činnosť – SOČ 2007 
16.03.2007 sa konalo regionálne kolo SOČ v Bánovciach nad Bebravou. 2. miesto 
získal Peter Krajčovič a Richard Solárik z 5.L,   3. miesto Daniela Hopková z 3.L. 
 
Hviezdoslavov Kubín 
20. marca 2007 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Všetci sa 
snažili obstáť čo najlepšie a porota určila toto poradie:  
Próza: 1. miesto Darina Turzíková, 2. miesto Dominika Dobrotková, 3. miesto 
neudelené 
Poézia: 1. miesto neudelené, 2. miesto Petra Paličová, 2. K, 3. miesto Daniela 
Hopková, 4. L 
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Rétorika 
20. marca 2007 sa uskutočnila súťaž v rétorike. Porota za najlepších vyhlásila: 
1. miesto: Ondrej Jurík z 3. L, 2. miesto Barbora Beňadiková z 3. K a  3. miesto 
Róbert Vrábel z 3. K. 
 
Konferencia cestovného ruchu 
Konferencia sa konala 21. marca 2007 v Dome kultúry v Prievidzi, kde našich 
študentov oboznámili o možnostiach využitia peňazí z eurofondu na rozvíjanie 
cestovného ruchu na Slovensku. Projekt 7. konferencie o cestovnom ruchu 
pripravili žiačky 5.K HA. 
 
Aké ticho v našej škole! 
26.-29. marca 2007 naši maturanti písali maturitné písomné skúšky zo SJL, NEJ, 
a ANJ 
 
Šľahačková torta 
28. marca 2007 sa pani majsterka Bc. Monika Kratochvílová zúčastnila súťaže 
„Šľahačková torta“ v Nitre a získala pekné 3. miesto. 
 
Cassovia Cup Košice 2007 
29. marca 2007. si svetaskúsení barmani z 3.G, Štefan Pekár a Peter Gálik, merali 
sily na barmanskej súťaži v Košiciach. Štefan Gálik získal krásne 2. miesto. 
 
Praktická maturita v 2.S triede, štud. odbor spoločné stravovanie 
30. marca 2007 sa naša školská jedáleň zmenila na kráľovskú sálu, v ktorej si naše 
zmysly prišli na svoje. Čo sa dialo? Naši maturanti z 2.S nám v rámci praktickej 
časti maturitnej skúšky pripravili pekné prekvapko. Ako nám prezradila ich triedna 
pani profesorka Ing. Vaňová, žiaci mali pripraviť prezentačný stôl so zameraním na 
13 medzinárodných kuchýň: francúzska, španielska, grécka, ruská, turecká, čínska, 
írska, nemecká, americká, srbská, talianska, japonská a slovenská. Z každej 
kuchyne museli byť na stole pripravené minimálne 3 jedlá a dezert, všetko pre 10 
osôb, s typickou výzdobou a oblečením. Prezentácia vo forme recepcie sa konala 
pre zamestnancov našej školy pri príležitosti Dňa učiteľov.  

 
Čo nás čaká v apríli? 

 
2.-3. apríla 2007 - súťaž „Mladý sommeliér“ v Piešťanoch 
16.-19. apríla 2007 - Gastrocoop Slovakia - Slanická osada - pre všetky odbory 
27. apríla 2007 - súťaž kaderníkov a kozmetičiek - „Rolandov hrebeň“ Bardejov 
26.-27. apríla 2007 - GASTRODNI 

V.M.-B.B.-B.G. 
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Na slovíčko s ekonómom školy Ing. Jozefom Mokrým 
 
Vážení študenti, pracovníci školy.  
Opätovne sa naštartoval nový hospodársky rok 2007, a preto považujem za vhodné 
informovať Vás o hlavných zámeroch školy v oblasti investícií, údržby a ostatných 
dôležitých aktivít. Najskôr však malá rekapitulácia hospodárstvo – ekonomického 
diania za predchádzajúci kalendárny rok 2006. 
Celkový objem nákladov v roku 2006 dosiahol 68776 tis. Sk, výnosy boli vo výške 
69631 tis. Sk, to znamená, že sme dosiahli za školu ako celok zlepšený výsledok 
hospodárenia, t. j. zisk vo výške 855 tisíc Sk.  
Kladný hospodársky výsledok bol jednak v dôsledku úspory nákladov na energiu 
(miernejší priebeh zimy), úspory nákladov za vodné a stočné (realizovali sme 
počas leta nové rozvody v areáli školy), ako aj vďaka vyšším vlastným výnosom 
(tržby zo stredísk za predaj tovaru, za stravovanie, ubytovanie, za poskytovanie 
služieb, za odbornú prax žiakov atď., v celkovom objeme 17466 tis. Sk), na 
ktorých máte výrazný podiel aj vy študenti, pod vedením Vašich majstrov 
odborného výcviku, či učiteľov a patrí Vám všetkým za to poďakovanie. Vlastné 
výnosy sú zdrojom krytia tých nákladov, ktoré nie je možné z poskytnutého 
príspevku od nášho zriaďovateľa zabezpečiť. 
Celková výška príspevku na bežné výdavky bola za rok 2006 v objeme 52801 tis. 
Sk, to znamená že po odpočítaní čiastky na osobné náklady nám zostalo na bežnú 
prevádzku školy 4.919 000. Sk, na prevádzku školskej jedálne 4.133 000 Sk a na 
chod domova mládeže 2.465 000 Sk.  
Najvýraznejšími nákladovými položkami v skutočnom čerpaní sú za rok 2006 
najmä náklady na spotrebu energie, ktoré dosiahli finančný objem 4345 tis. Sk, 
opravy a udržiavanie v objeme 2325 tis. Sk, ostatné služby 3160 tis. Sk,, odpisy 
majetku 3392 tis. Sk a zostatok tvoria ostatné náklady. 
Z hlavných položiek v rámci opráv a údržby uvádzame aspoň nasledovné : 

opravy a údržba nábytku cca 40 tis. Sk, 
opravy a údržba výpočtovej techniky cca 98 tis. Sk, 
opravy a údržba kancelárskych strojov a zariadení 31 tis. Sk, 
opravy a údržba kotolní 25 tis. Sk, oprava výťahov 10 tis. Sk, 
opravy elektrospotrebičov 95 tis Sk, opravy žalúzií 6 tis. Sk,   
opravy a údržba budov a ostatné opravy celkom 2020 tis. Sk 

V rámci použitia prostriedkov z fondu reprodukcie investičného majetku, bol 
v roku 2006 zabezpečený nákup hmotného investičného majetku, resp. realizácia 
investícií v celkovom súhrnnom objeme 2.839 tis. Sk. Jedná sa o nasledovné 
zariadenia : korytový žehlič pre DM (88 tis.) , flambovací vozík pre žiakov HA (49 
tis.), rekonštrukcia kotolne v Dome služieb (86 tis.), nákup 2 ks klimazónov pre 
kozmetičky (spolu 117 tis. Sk), bola zabezpečená rekonštrukcia vodovodného 
potrubia za 887 tis. Sk, zakúpený umývací stôl (33 tis. Sk), obstarané boli 2 ks 
konvektomaty – pre školskú jedáleň a pre A – Klub (spolu vo finančnom objeme 
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800 tis. Sk), záložný zdroj energie pre DM (232 tis. Sk), výrobník ľadu pre školskú 
jedáleň (40 tis. Sk), skriňa AKV pre cukráreň (36 tis. Sk) a štrukturovaná kabeláž 
(nové internetové rozvody) v hodnote 318 tis. Sk.      
V rámci rozpočtu na rok 2007 plánujeme zabezpečiť najnutnejšie revízie, opravy, 
maľovanie, nátery, výmeny podláh, rozvody vody v učebniach, opravy balkónov 
v DM, opravy elektrospotrebičov, chladiacej techniky, riešenie havarijných situácií 
atď. v celkovom finančnom objeme cca 1 200 000 Sk.  
Z väčších investičných akcií máme zámer realizovať rekonštrukciu 
vzduchotechniky v A-klube (v podstate je v štádiu ukončenia), vo finančnom 
objeme cca 700 tis. Sk. Vybudovaním prístrešku s chodníkom medzi spojovacou 
chodbou a aranžovňou, bude zabezpečený prechod žiakov a pracovníkov „suchou“ 
v objeme 490 tis. Sk. Taktiež máme zámer ukončiť rozvody studničnej vody 
(vlastná studňa pred novými šatňami) do WC v objeme cca 350 tis. Sk, aby sme 
zabezpečili výraznejšie úspory nákladov na vodnom.  
Plánovaná je aj realizácia vzduchotechniky v cukrárskej výrobni (350 tis. Sk) 
a v školskej jedálni (cca 100 tis. Sk). Nevyhnutná je aj rekonštrukcia 
chlapčenských sociálnych zariadení (sprchy, WC) pri telocvični (570 tis. Sk), 
oprava oplotenia areálu školy. Zadali sme vypracovanie projektu na „umelý 
trávnik“ na asfaltovej ploche pre DM ( predpokladaný  náklad  na  realizáciu  cca  
1 mil. Sk). Ťažiskovým zámerom (časť chceme realizovať už v tomto roku, 
ďalšie na etapy v rokoch 2008 – 2009) je však výmena starých okien na 
budovách školy za nové plastové (aj so zateplením budov), jednak z dôvodu 
bezpečnosti, ako aj z dôvodov očakávaných úspor energií. 
Vážení žiaci, považujeme za potrebné, aby ste aj vy boli informovaní 
o hospodárení školy, o ekonomickom dianí, o jej hlavných zámeroch, rozvoji. Aj 
keď nemôžete tieto skutočnosti ovplyvniť priamo, môžete však prispieť aj Vy 
k úspore niektorých nákladov, napríklad šetrným zaobchádzaním so zariadením 
učební, prevádzok a pod. Ušetrené prostriedky môžu byť využité v prospech 
Vás - napríklad na nákup nových počítačov do odborných učební – aj v tomto 
roku máme zámer realizovať nákup nových PC vo finančnom objeme  
cca 500 tis. Sk.  
Snáď Vám táto stručná informácia na úvod roka postačí. Môžete reagovať aj Vy 
konštruktívnou kritikou, námetmi, návrhmi na zlepšenie vybavenia školy a pod.  
 
Pán inžinier, za Vaše informácie Vám ďakujeme a prajeme Vám veľa 
osobných i pracovných úspechov. 

V. M. 
 

Čím ťažšia je práca, ktorej v mene lásky venuješ svoje sily, 
tým väčšie je tvoje nadšenie. 

 
SAINT-EXUPĚRY 
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Vlastná tvorba našej študentky  
 

Čierny hodváb 
 

Reťaze na nohách 
pomliaždené kosti 

Doniesol som 
s priadkou hodváb 
milostivej výsosti 

 
Plač 

to škrípanie zubami 
nepustia ma k slovu 

Vraždu človek neodčiní 
pripúta sa ku kovu 

 
Z rajskej záhrady 

tá beštia na mňa syčí 
Spomínam 
ako tá žena 

kričí, kričí, kričí 
 

Ľútosť a cit 
prebudil sa v tlame 

a tak 
opísal som pocity neopísané 

 
Na popravisku ... 

 
Stojím s mojou láskou - kovom 

Neľutujem 
ale 

plačem nad svojím osudom 
 

Zuzka Babčanová, 3.K 
 

 
Je lepšie ľutovať, že sme niečo zažili, 

ako ľutovať, že sme nezažili viac. 
 

BOCCACCIO 
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Niečo pre zábavu 
 

“Kobra 11“ 
 

 S úsmevom na perách si vždy spomeniem na moju trojmesačnú prax 
v Nemecku. Začiatky boli veľmi ťažké, kým sme sa s Dávidom udomácnili. Ale 
popri tvrdej robote bolo aj veľa veselých zážitkov, ktoré nám pomáhali prežiť. 
Jeden z nich bol ako z akčného filmu.  
 Po ťažkom dni v práci sme sa išli prejsť. Studený vietor nás donútil, 
stiahnuť si čiapky až na nos a zapnúť si bundy až pod krk, keď sa tu zrazu pred 
nami objavilo modré svetlo. Auto zastavilo a vyskočili z neho dvaja zdatní chlapi. 
Uniformy nám prezradili, že sú to policajti. Ozval sa výkrik: ”Hunde hoch!” 
Kolená sa nám roztriasli, ale poslušne sme vykonali príkaz. Svetlá z ich bateriek 
nás oslepovali a otázky sa na nás valili jedna za druhou. Ešteže sme sa v tej 
nemčine stihli zdokonaliť. Skontrolovali nám doklady, zobrali nám ruksaky 
a kľúče od bytu. Prikázali nám dať ruky na kapotu auta, pričom nás dôkladne 
“prešacovali“. 
Neskôr nasledovalo spútanie a my sme museli s nimi nasadnúť do auta. Prikázali 
nám mlčať a zobrali nás na policajnú stanicu. Tam vysvitlo, že nás považovali za 
teroristov. Tunel, pri ktorom sme sa prechádzali, bol totiž jeden zo strategických 
bodov. 
 Všetko sa nakoniec vysvetlilo a po preverení našich totožností nás pustili 
so slovami: 
“Aber nicht mehr spazieren in Autobahn!” Vtedy sme z toho boli riadne vystrašení, 
ale dnes sa na tom iba smejeme. Aj takéto zážitky prináša prax v zahraničí. 
 

Martin Čertík, 3. K 
 

Perličky zo slohov a písomných prác 
 

1. ... človek sa snaží na niekoho citovo nadviazať (naviazať) 
2. ... človek je trov spoločenský (tvor) 
3. ... panter na celý život (partner) 
4. ... niektorí ľudia sa narodili, aby s láskou šili (žili) 
5. ... láska je cit plný vážne (vášne) 
6. ... ako diéta som mala svoje sny (dieťa) 
7. ... spomínam na svoj prešitý život (prežitý) 
8. ... predseda schôdzky predhodí tému 
9. ... kritika je ohováranie knihy 
10. ...znak písomného štýlu: potrebujeme k tomu pero a papier 
11. .. Jessenius vykonal 1. bitvu v Prahe  

 (správna odpoveď - Jessenius vykonal 1.verejnú pitvu v Prahe) 
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Ústna odpoveď žiaka: 
– žiačka: „...dielo Dekameron napísal (bočačio)...“ 
– žiak: „... Hanka Čajková pichla Artuša V. skôr ako on ju ...“ 
 

Hádanka – „Kto je kto?“ 
 

Pán Kuchár, pán Mäsiar, pán Hajný a pán Pekár pracujú ako kuchár, 
mäsiar, hájnik a pekár. Nikto z nich nemá priezvisko totožné so zamestnaním. Ale 
máme štyri tvrdenia:  
1. Pán Kuchár je pekár.  
2. Pán Hajný je kuchár. 
3. Pán Mäsiar nie je pekár.  
4. Pán Pekár nie je mäsiar.  
Tri zo štyroch tvrdení nie sú pravdivé.  
Kto pracuje ako hájnik? 
 

Hľadanka – „Myšlienka“ 
 
Nájdite v slovenčine aspoň jednu kombináciu slov, ktoré vo výsledku dajú zviera. 
Napríklad: myš + lienka = myšlienka. 

 
Hádanka – „Vypínače a žiarovky“ 

 
Stojíte v miestnosti, v ktorej sú tri vypínače a dvoje dvere. Dvere vedú 

chodbou do druhej miestnosti, v ktorej sú tri žiarovky. Každá žiarovka je prepojená 
s jedným z vypínačov v druhej miestnosti. Z miestnosti s vypínačmi nie je vidieť 
do druhej miestnosti. Vypínače sú označené zapnuté/vypnuté. 
Zistite, ktorá žiarovka patrí ku konkrétnemu vypínaču za nasledujúcich podmienok 
1. V miestnosti s vypínačmi môžete byť, ako dlho chcete. 
2. Zapínať a vypínať môžete ktorýmkoľvek vypínačom, koľkokrát chcete. 
3. Až skončíte v miestnosti s vypínačmi, prejdete dverami do miestnosti so 
žiarovkami. 
4. Akonáhle prejdete dverami do miestnosti so žiarovkami, nesmiete sa vrátiť 
naspäť do miestnosti s vypínačmi a musíte určiť, ktorá žiarovka patrí ku ktorému 
vypínaču. 
Pozn.: Elektrina funguje bez porúch. Drôty nevyťahujte, to nie je riešenie. 
Žiarovky neprasknú. 
 

Vyriešené hádanky a hľadanku prineste do kabinetu č. 75 v C- pavilóne. 
Vylosovaných výhercov odmeníme peknými cenami. Neváhajte a zapojte sa.  

J.K.-V.M. 
 



 
Výroky 

 
- Celý život čakáme na výnimočného človeka namiesto toho, aby sme obyčajných 
ľudí vôkol nás zmenili na výnimočných. 

        (URS) 
- Podľa mojich skúseností ľudia bez nedostatkov majú málo predností. 

        (Lincoln) 
- Sústavná práca zvíťazí nad všetkým. 

        (Vergilius) 
- Prijať dobré rady, vyžaduje múdrosti, ako ich rozdávať. 

        (Johnson) 
- Je nudné baviť sa s človekom, ktorý toho viac napísal, ako prečítal. 

        (Johnson) 
- Hlupák má pred vzdelaným človekom veľkú výhodu – je sám so sebou vždy 

spokojný. 
        (Bonaparte) 

- Knihy sú nádobami ducha. 
        (Mann) 

- Aj ten najväčší človek vždy zostáva človekom. 
     (Goethe) 

 
B.G. 
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