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Padá snieţik bielučký, 

na polia i na lúčky, 

na záhrady, na lesy, 

vtáčik malý, kdeţe si? 

 

 

 

 

 

 

 

Padá snieţik 
 

 

 

 

Tu na dvore bývam, 

pod strechou sa skrývam, 

zima mi je chuchuchu, 

vám teplučko v koţuchu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Neboj sa ty, vtáčatko, 

kaţdé dobré dieťatko, 

postará sa o teba, 

dá ti zrna aj chleba. 
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Milí študenti, milí čitatelia,  
 

len nedávno sme začali nový školský rok 2014 – 2015.  

 

Pán riaditeľ PaedDr. Štefan Gaman sa nám na 

školskom dvore prihovoril a všetkým zaţelal zdravie, 

trpezlivosť, vytrvalosť a hlavne lásku.  

„Prešumel“ čas a dnes sa nám prihovára pri inej 

príleţitosti. Akej? Blíţia sa Vianoce.  

 

                                           

 

Interview s Bohom 
 

(titulok možno zavádzajúci, ale nebojte sa neveriaci i veriaci, nie je to nič 

pobožné, len vydržte si to prečítať pred Vianocami) 

 

„Poď ďalej,“ povedal Boh. „Tak ty by si chcel so mnou urobiť interview?“ 

(Interview – rozhovor, poznámka autora) 

„Ak máš vôbec trochu čas,“ povedal som. 

Boh sa usmial a odpovedal: „Môj čas je večnosť, a preto ho mám na všetko. A na 

čo sa chceš spýtať ?“ 

„Čo ťa na ľuďoch najviac prekvapuje ?“ 

Boh odpovedal: „To, ţe ich nudí byť deťmi, a tak sa ponáhľajú, aby boli dospelí, 

a keď sú dospelí, zase túţia byť deťmi. Prekvapuje ma, ţe ţijú, akoby nikdy 

nevedeli zomrieť, a ţe umierajú, akoby nikdy neţili. 

Prekvapuje ma, ţe strácajú zdravie, aby 

zarobili nejaké peniaze, a potom strácajú 

peniaze, aby získali svoje zdravie. 

Prekvapuje ma, ţe sa natoľko strachujú 

o budúcnosť, ţe zabúdajú na prítomnosť, 

a teda neţijú ani pre prítomnosť, ani pre 

budúcnosť.“ 

 

Boh ma chytil za ruky a chvíľu sme mlčali. 

A potom som sa opýtal: „Čo by si chcel, keby si bol riaditeľ školy, naučiť svojich 

ţiakov ?“ 

Boh sa usmial a odpovedal: „Chcem, aby poznali, ţe nemám nikoho nútiť, aby ma 

mali radi, môţem len dovoliť, aby sa mali radi navzájom, druhých ľudí, 

samozrejme všetkých blízkych.  

Chcem, aby poznali, ţe najcennejšie nie je to, čo v ţivote majú, ale koho majú. 
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Chcem, aby vedeli, ţe nie je dobré, aby sa porovnávali s druhými. Kaţdý bude 

súdený sám za seba, nie preto, ţe je lepší alebo horší ako ten iný. 

Chcem, aby poznali, ţe bohatý nie je ten, kto má najviac, ale ten, kto potrebuje 

najmenej. 

Chcem, aby vedeli, ţe trvá len pár sekúnd, aby spôsobili ľuďom, ktorých milujú, 

hlboké zranenia, ale trvá mnoho rokov, aby sa z takéhoto zranenia uzdravili. 

Chcem, aby sa naučili odpúšťať činmi. 

Chcem, aby vedeli, ţe sú na svete ľudia, ktorí ich milujú, len nevedia svoje city 

vyjadriť slovami. 

Chcem, aby vedeli, ţe za peniaze si môţu kúpiť kaţdého, len nie šťastie. 

Chcem, aby vedeli, ţe naozajstný priateľ pozná aj ich hriechy, a napriek tomu ich 

má rád. 

Chcem, aby im neodpúšťali stále druhí, ale aby im nemali čo odpúšťať...“ 

 

Chvíľu som sedel a tešil som sa z Boţej prítomnosti. Potom som Bohu poďakoval, 

ţe si našiel pred Vianocami na mňa čas. Poďakoval som mu za všetko, čo pre moju 

školu robí. A Boh odpovedal: „Som tu stále, len sa pýtaj, a ja ti odpoviem.“ 

Ďakujem Bohu, za takú známosť s Bohom. 

Študenti zabudnú na to, čo som povedal a napísal, zabudnú na to, čo sme 

pre nich urobili, ale nikdy nezabudnú, ako sa na „Kaline“ cítili. 

 

Príjemné, zdravé, poţehnané, rodinné, skromné i bohaté, šťastné, trochu 

snehové i primrznuté Vianoce 2014 Vám prajem, deťúšiky moje, poţičané!  

 

Váš ujo riaditeľ, kamarát Jeţiška. 

 

Pán riaditeľ, veľmi pekne Vám ďakujeme za krásne a povzbudivé slová.  

Prajeme Vám veselé, krásne, láskyplné a poţehnané Vianoce 2014.  

Vaša milovaná Kalina 
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Na svätého Mikuláša (6. decembra) 

neučí sa, neskúša sa... 
 

Ešte pred Jeţiškom očakávame príchod sv. Mikuláša, ktorý „nosí“ deťom 

darčeky v noci 5. decembra. Poloţí ich do nachystaných čiţmičiek a ráno je dom 

plný radosti (niekedy aj plaču).  

Takýto zvyk – tradíciu dodrţiavame vďaka legende o sv. biskupovi 

Mikulášovi, ktorý bol, a dodnes je, vzorom prosociálneho človeka. V legende sa 

hovorí o zachránení troch dcér – sestier pred potupou:  

„V meste ţila jedna rodina, ktorej otec prišiel o všetky peniaze a jeho tri 

dcéry si mali na ţivobytie a veno zarábať ako prostitútky. Keď sa to dozvedel 

biskup Mikuláš, rozhodol sa im pomôcť. V noci dal do mešca peniaze a poloţil ich 

na okno domu, v ktorom rodina bývala. To isté urobil aj ďalšiu noc. Majiteľ domu 

bol zvedavý, kto je ten dobrodinec. Na tretí deň si teda na biskupa Mikuláša 

počkal. Keď dával mešec na okno, poďakoval sa mu. Mikuláš mu povedal, aby toto 

tajomstvo neprezradil. Kaţdej dcére dal takto ako veno dokopy 100 aureov. Tri 

dcéry preţívali veľkú radosť. Mali peniaze na veno a mohli sa vydať za mládencov, 

ktorých ľúbili, teda mohli sa zosobášiť z lásky. “ 

Sv. Mikulášovi pomáhajú anjeli, medzi ktorých sa snaţí strčiť čert. Keď 

sa mu to tento rok nepodarilo, prišiel do školskej jedálne na Kalinu 

a robil stravníkom „zle“, pomazal im tvár čiernou farbou, beťár jeden .  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Mádrová 

 

Trhy sv. Mikuláša 
 

5. decembra 2014 od 9:00 do 13:00 hodiny sa hlavná chodba pavilónu A  

prievidzskej Kaliny premenila na predvianočný jarmok „neďaleko Betlehema“.  

Naši mladí študenti pod vedením svojich pedagógov z PK obchodu p. Ing. 

Sadloňovej a p. Mgr. Gamanovej pripravili peknú akciu „Trhy sv. Mikuláša“.  
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Bol to tretí ročník vianočných trhov na našej škole. Ich snahou bolo 

spríjemniť predvianočnú atmosféru na Kaline a podporiť tvorivosť našich ţiakov.  

Na pultoch sa konal skutočný predaj a distribúcia vlastných výrobkov: 

vianočných ozdôb, obrázkov robených servítkovou technikou, medovníkov, 

mydielok, sviečok, biţutérie, doma vyrezávaných varešiek, hríbikov, atď.  

Predával sa aj vianočný nealkoholický punč, ktorý pripravili odborníčky v školskej 

jedálni p. Bc. Lívia Minichová a p. Mgr. Mária Konečná. 

 

Do akcie sa zapojilo veľa našich obetavých, 

zručných a tvorivých ţiakov:  

III.E – odbor MRCR - vyrobili papierový Betlehem 

tvorený s veľkou láskou a trpezlivosťou, aká k tejto 

téme patrí,  

III.A – odbor záhradník - pripravili vianočnú 

výzdobu vo vestibule školy, v pavilóne A, v Dome 

sluţieb na Vansovej,  

III.H – odbor OaP - vyzdobili vianočný stromček 

pred školou,  

II.H a III.H – predávali výrobky a na chvíľu sa 

z nich stali fundované predavačky,  

IV.CH – odbor obchodný pracovník – pracovali ako 

včeličky pri tvorbe plagátov a pri predaji. 

 

Aká by to bola akcia, keby hostia neboli na 

ňu pozvaní? Organizátori vyvesili po škole plagáty 

a náš školský rétor Braňo Gigac hostí srdečne 

pozýval prostredníctvom školského rozhlasu. 

Všetko bolo tak, ako malo byť .  

Všetkým zainteresovaným ďakujeme za 

peknú, vydarenú akciu a tešíme sa na ďalší ročník.  

 

Za materiály (informácie a fotografie) ďakujem  

p. Ing. Sadloňovej a p.  Mgr. Gamanovej.  

 

 
V. Mádrová 
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Súťaže v školskom roku 2014/2015 

 

Účasť a umiestnenie ţiakov na odborných súťaţiach:  

Celoslovenské a medzinárodné súťaţe:  

 

PRIEVIDZSKÝ RYTIER ČIERNEJ DÁMY – 03. 10. 2014 Prievidza  

Baristická súťaţ: SOŠOaS Prievidza – organizátor súťaţe.  

Samuel Chlpek - účasť na baristickej súťaţi / IV.L trieda /  

Katarína Ďurejová – cena: Nováčik súťaţe / V.L trieda /  

 

INTERBEAUTY TROPHY 2014 - 03. 10. 2014 Bratislava  

Kadernícka a kozmetická súťaţ - Tímová práca.  

Disciplína: HALLOWEEN  

Nikola Haragová, Viera Olerová, Lukáš Fábri – 1. miesto / IV.J trieda /  

Disciplína: LESNÁ VÍLA  

Veronika Pálešová, Denisa Vrábeľová, Nikola Haragová – 2. miesto / IV.J trieda /  

 

JUNIORSKÁ SVADOBNÁ TORTA ROKU - 17. 10. 2014 Nitra 

Cukrárska súťaţ – 1. roč. súťaţe pre mladých cukrárov od 15 do 21 rokov. 

Dominika Haragová – 3. miesto / III.A trieda /  

 

METRO Kuchársky päťboj 3. ročník - 24. 10. 2014 Zvolen  

Kuchárska súťaţ – individuálna súťaţ v zručnosti / 5 súťaţných disciplín /. 

Súťaţilo 6-členné druţstvo ţiakov učebného a študijného odboru kuchár. 

Súťaţiaci dostali diplom za účasť na súťaţi. 

 

Slovenský Aeropress Kompetišn – 18. 11. 2014 Nitra  

Baristická súťaţ. 

Samuel Chlpek, IV.L - 1. miesto 

 

Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka – 24. 11. 2014 Bratislava 

Celoslovenská súťaţ v rétorike.  

Branislav Gigac, III.K – 1. miesto 

Ing. H. Beňačková, zástupkyňa OVY  
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Súťaţe v Prievidzi:  

Umenie regiónu v DK v Prievidzi - 26. 11. 214 - III.A, II.A, IV.G, III.H  

 

                     
 

Burza stredných škôl - 28. 11. 2014 – III.A 

 

        
 

Vianočný svietnik – 30. ročník súťaţe OV SZZ Prievidza - 01. 12. 2014 - ţiaci 

z III.A a II.A obsadili 3 miesta:  

1. Katarína Tunegová, II.A  

2. Eva Lukáčková, II.A  

3. Lucia Líšková, III.A  

 

           
 

Z. Gamanová 
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Halloweenske tekvice - 28. októbra 2014 

Halloweenske vyrezávanie tekvíc: 

1. miesto: Ingrida Ondrušová, III.H  

2. miesto: Sofia Kozáková, III.H  

3. miesto: Monika Priehodová a Ondrej Bugár, I.K  

Najvtipnejšia tekvica: Klaudia Ţelezníková a Martina Lániková, II.J 

Cena za tvorivosť: Kristína Hubová, I.K 

Cena diváka: Soňa Dzurendová, I.L 

           
 

 

Školské kolo olympiády v cudzích jazykoch:  

 

09. 12. 2014 olympiáda z anglického jazyka:  

kategória 2A:  

1. Nicolas Štíffel, I.K  

2. Jana Nevigyanská, II.L  

3. Lenka Rybičková, II.L  

kategória 2B:  

1. Silvia Ďurinová, IV.L  

2. Gréta Dunská, IV.L  

3. Jozef Pipíška, III.L  

kategória 2D:  

1. Sandra Grocholová, I.F  

2. Martina Kolárová, IV.H  

3. Romana Minichová, I.F  

 

27. 11. 2014 olympiáda z nemeckého jazyka:  

kategória 2A:  

1. Tatiana Mjartanová, II.K  

2. Romana Pánisová, I.K  
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3. Lenka Michalovičová, I.K  

kategória 2B:  

1. Simona Maurérová, V.L  

2. Lucia Ďurmeková, V.L  

3. Michaela Novosedová, V.L  

 

03. 12. 2014 olympiáda zo španielskeho jazyka:  

kategória B:  

1. René Šmatlák, II.F  

2. Simona Gogorová, III.K  

3. Radka Masárová, III.L  

kategória C:  

1. Martin Morávek, IV.L  

2. Michaela Karaková, IV.L  

3. Silvia Ďurinová, IV.L  

 

Všetkým úspešným výhercom z celého srdca blahoželáme! 

 

V. Mádrová 

 

Informácie o živote na našej škole si môžete prečítať na webovej stránke 

školy: www.kalina.sk 

 
Otvorenie školského roka 2014/2015 - September - Aliancia stredoškolákov - Dni nezábudiek - Prekladateľská súťaţ - Biela pastelka  -

EXPO ELKO 2014 - Vzdelávací pobyt v Retzi  

 

PRIEVIDZSKÝ RYTIER ČIERNEJ DÁMY -INTERBEAUTY 2014 - Spolupráca medzi školami -Ţi-jeme zdravo? - Pozdrav z Málagy - 

Jablkové hody - Kačacie hody - Film 38 - Juniorská svadobná torta roka - MŠ v stolnom tenise - Otvorená hodina nemčiny  

 

Nastal čas banketov... - Súťaţ „Kuchársky päťboj“ - Halloweenske tekvice  

Hubový raut -A bankety pokračujú... - Rétorická súťaţ - Módne prehliadky na ZŠ - Umenie regiónu - Burza stredných škôl  

 

 

Ţivot beţí ďalej, spomienky zostávajú! 

                       
 

http://www.kalina.sk/
http://www.kalina.sk/udalosti/1409.html#2sept
http://www.kalina.sk/udalosti/1409.html#sept
http://www.kalina.sk/udalosti/1409.html#aliancia
http://www.kalina.sk/udalosti/1409.html#nezabudky
http://www.kalina.sk/udalosti/1409.html#sutaz
http://www.kalina.sk/udalosti/1409.html#pastelka
http://www.kalina.sk/udalosti/1409.html#elko
http://www.kalina.sk/udalosti/1409.html#Retz
http://www.kalina.sk/udalosti/1410.html#barista
http://www.kalina.sk/udalosti/1410.html#interbeauty
http://www.kalina.sk/udalosti/1410.html#Madarsko
http://www.kalina.sk/udalosti/1410.html#zdravie
http://www.kalina.sk/udalosti/1410.html#pozdrav
http://www.kalina.sk/udalosti/1410.html#jablka
http://www.kalina.sk/udalosti/1410.html#hody
http://www.kalina.sk/udalosti/1410.html#38
http://www.kalina.sk/udalosti/1410.html#torta
http://www.kalina.sk/udalosti/1410.html#ping
http://www.kalina.sk/udalosti/1410.html#NEJ
http://www.kalina.sk/udalosti/1410.html#banket1
http://www.kalina.sk/udalosti/1410.html#metro
http://www.kalina.sk/udalosti/1410.html#tekvice
http://www.kalina.sk/udalosti/1411.html#raut
http://www.kalina.sk/udalosti/1411.html#banket2
http://www.kalina.sk/udalosti/1411.html#retorika
http://www.kalina.sk/udalosti/1411.html#prez
http://www.kalina.sk/udalosti/1411.html#umenie
http://www.kalina.sk/udalosti/1411.html#burza
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Slovenský Aeropress Kompetišn  
 

 

V hornonitrianskych novinách „MY“ číslo 

46/2014 sme sa dočítali, ţe náš študent Samuel 

Chlpek zo IV.L triedy zvíťazil v baristickej súťaţi 

v Nitre nad profesionálmi. Keďţe Samko nie je 

skúpy na slovo, odpovedal nám na naše zvedavé 

otázky:  

 

Prečo si sa prihlásil do tejto súťaže? 

Po neúspešnej súťaţi, ktorú som absolvoval v októbri, som sa rozhodol, ţe 

sa prihlásim na súťaţ Slovenský Aeropress Kompetišn do Nitry. Bola to súťaţ, kde 

sa pripravovala filtrovaná káva. Prebiehala vo viacerých kolách a súťaţiaci boli 

prevaţne z podnikov z celého Slovenska. Zo študentov sme tam boli asi dvaja. 

 

Ako dlho a kde si sa pripravoval na súťaž? 

Na tento typ súťaţe som sa pripravoval (aj 

sa stále do budúcna pripravujem) kaţdý deň. Bez 

tejto kávy, aká sa pripravovala na súťaţi, si neviem 

predstaviť deň, a tak sa to stalo akýmsi mojím 

rituálom poobedňajších hodín. 

 

Čo ti prebiehalo v mysli počas súťaže? 

Uţ v druhom kole som neveril, ţe postúpim ďalej a počas samotnej súťaţe 

som mal veľký strach, aby som si nespravil hanbu. Organizátori mi však povedali, 

aby som kávu pripravil tak, ako si ju dennodenne pripravujem doma. A tak som to 

aj spravil. Samozrejme, postup som trocha upravil, keďţe kaţdá káva je iná a treba 

sa pohrať s jej chuťovým profilom. 

 

Aký si mal pocit, keď si stál na stupni víťazov? 

Najprv som si myslel, ţe skončím tretí (keďţe som neveril, ţe môţem 

poraziť dvoch profesionálov po mojom boku – z Nitry a Bratislavy). Tí túto kávu 

pripravujú denne svojim zákazníkom v najlepších podnikoch na Slovensku, a preto 

sa mi to zdalo zvláštne. 

 

Čo by si veľmi rád odkázal svojim spolužiakom z HA? 

Ak ich odbor, ktorý študujú, nebaví, nech prestúpia na iný a nechajú 

miesto tým, ktorí sa sem tešili, ale nedostali sa. Moţno to pre väčšinu vyznie ako 

mudrovanie niekoho, kto vyhral súťaţ, ale mňa táto práca fascinovala uţ pred 

nástupom do školy, a preto som vedel, ţe jednoznačne chcem ísť študovať na HA. 
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Naša škola, presnejšie odbor hotelová akadémia, ich nenaučí všetko, to môţe len 

prax pod vedením dobrého a odborne zdatného mentora. Ja som mal to šťastie, ţe 

som tu na odborných predmetoch stretol naozaj ľudí, ktorí vedia, čo robia. Či uţ 

išlo o p. PaedDr. Ďurčovú, ktorá sa stala mojím mentorom v oblasti barmanstva, 

alebo p. Mgr. Králikovú, ktorá ma iba v tomto roku začala pripravovať na 

baristickú súťaţ. 

 

Nemáš pocit, že ti sláva stúpla do hlavy? 

Snaţím sa byť pokorný a mnoho si beriem práve z citátov ľudí, ktorí 

reálne pracujú za barom a majú v tomto odbore 

odpracovaných niekoľko rokov. Práve oni ma 

naučili sa správne správať k svojim hosťom. Citoval 

by som citát jedného svetového barmana, môjho 

známeho, ktorý okrem iného bol minulý rok aj na 

Gastrodňoch: ,,Nesnaţ sa za akúkoľvek cenu byť 

najlepším barmanom medzi barmanmi, ale radšej 

najlepším barmanom tu a teraz pre tvojich hostí – iba tak dáva snaha byť najlepším 

zmysel!“ (Stanislav Vadrna) Tieto slová sa dajú pouţiť na akúkoľvek inú sféru 

nášho odboru, nielen na barmanstvo. 

 

Budeš pokračovať aj naďalej v tom, čo robíš?  
Baví ma barmanstvo a baristika. Najradšej by som týţdeň pracoval ako 

barman a týţdeň ako barista, ale to nejde. Momentálne pracujem ako barista 

v jednej prievidzskej kaviarni a barmanstvu sa cez rôzne workshoopy a školenia 

venujem vo voľnom čase. 

 

Plánuješ náš slovenský národ reprezentovať aj vo svete – v cudzine? 

Vo svete? To neviem, nechajme sa prekvapiť. Mám 

rád spontánne veci a nejako si nič neplánujem dopredu. 

Uvidíme, moţno príde súťaţ, ktorá ma upúta a ja sa znova 

prihlásim. 

 

 

Stáli pri tebe tvoji blízki?  

Rodičia ma v tom, čo robím, plne podporujú. Stáli pri mne aj na súťaţi, aj 

keď kvôli zápcham na cestách prišli aţ na vyhodnotenie .  

 

Samko, ďakujeme za rozhovor a prajeme Ti veľa pracovných i osobných 

úspechov.  

 

V. Mádrová  
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Španielsko 2014 
 

Mesiac v Španielsku v slnečnej 

Malage bol pre nás úţasný záţitok, ktorý chce 

kaţdý z nás vrátiť späť. Krásne, slnečné 

a teplé počasie, rozľahlá pláţ, celkom iný 

spôsob ţivota, práca v luxusných 

reštauráciách nám dala nielen nové a uţitočné 

skúsenosti, ale aj nezabudnuteľné záţitky. 

Prekvapila nás hlavne gastronómia na celkom inej úrovni, ako sme zvyknutí na 

Slovensku, čo je trochu smutné.  

Kaţdodennou návštevou obľúbeného baru sme zakončili 

pracovný deň. Café Bar Picasso bol kaţdý večer plný zabávajúcich 

sa ľudí. Naši noví kamaráti barmani, ale aj naši spoluţiaci, nám 

pripravovali stále nové nápoje rôznorodých chutí. 

Spoznali sme veľa skvelých ľudí, nielen 

španielskej národnosti, s ktorými bolo 

dorozumievanie sa v cudzom jazyku niekedy viac 

neţ komické.  

Jeden zo spoluţiakov absolvoval 

futbalový tréning s Argentínčanmi spojený s BBQ 

hostinou. Iste viete, ţe kaţdý jeden muţ ţijúci v tejto krajine 

miluje futbal.  

Videli sme mnoţstvo pamiatok, napr. hrad, katedrálu, múzeum Picassa 

a mnoho ďalších. Taktieţ sme navštívili Gibraltár, čo bol ten najlepší a najkrajší 

výlet nášho ţivota.  

Na čas strávený v tejto krásnej krajine nikto 

z nás určite nezabudne. Načerpali sme mnoho 

skúseností a záţitkov. Preto tí, ktorí dostanete 

moţnosť navštíviť Španielsko, neváhajte ani 

sekundu a „beţte“ tam!  

 

 

 
 

 

  Peter Šingliar, IV.L 
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Navždy sa zachová... 
 

Je to za nami! Niektorí si na túto vetu uľahčene povzdychnú, iní 

zarmútene spomínajú na nezabudnuteľné chvíle preţité so spoluţiakmi.  

Sú to spomienky, ktoré si budeme pamätať, trúfam si povedať, ţe do 

konca ţivota. A nielen spomienky zo stužkovej, sú to spomienky zo štvorročného 

či päťročného stredoškolského ţivota. Hádky. Priateľstvá. Lásky. Písomky. 

A nakoniec maturita.  

Keď sa však spätne vrátim ku 

stuţkovej, zisťujem, ţe ju nemôţem 

hodnotiť ako zlú. Hektické prípravy 

programu, výber jedál, hlasovanie 

o alkohole . Teda, čo sa týka 

programu, hoci si kaţdá trieda na 

začiatku roka povie, ako by mali začať 

nacvičovať čo najskôr, takmer všetci 

potom nacvičujú a vymýšľajú týţdeň 

pred stuţkovou, prípadne to nechajú na 

improvizáciu priamo na mieste.  

Presne takto to bolo aj v našej triede. Program sme síce naplánovali skôr, 

aj sme ho zostavili, rozdelili si úlohy, ale všetci sme ostali v presvedčení, ţe na 

nácvik máme ešte čas...  Nemali sme .  

A ani vy nebudete mať. Myslím teraz študentov všetkých niţších ročníkov. 

Prijmite teda moju dobrú radu, nenechávajte si to na poslednú chvíľu, potom vám 

ozaj neostane nič, len tá improvizácia.  

Napriek všetkým hádkam, ktoré sa v našej triede odohrali, odohrávajú, 

alebo ešte len sú na pláne, napriek improvizácii v programe a problémom s celou 

stuţkovou, budem na túto udalosť spomínať v dobrom. Z jedného jednoduchého 

dôvodu. Pretoţe jediný raz za 5 rokov, v jeden večer a na pár hodín sme ako trieda 

tvorili kolektív. Kolektív je skupina jednotlivcov v miestnosti, ktorí si myslia, ţe sa 

majú radi. Je to smutné, ale je to pravda.  

 

Mária Pátková, V.L  
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Naši prváci 
 

Prvý deň na novej škole bol pre mňa veľmi frustrujúci. Mala som menšie 

obavy, a potom to všetko bolo OK. Aj som sa tešila na nových spoluţiakov, ale za 

mojimi bývalými spoluţiakmi je mi stále smutno. Išla som sem s mojimi dvoma 

spoluţiačkami. V triede sme super dobrý kolektív a uţ po mesiaci sme si na seba 

veľmi zvykli. V škole sa mi zatiaľ páči a som rada, ţe som sa sem rozhodla ísť 

študovať .  

V prvý deň, 2. septembra, som sa 

síce ocitla na novej škole, no prostredie mi 

bolo uţ trošku známe, pretoţe pred tým som 

tu uţ párkrát bola. Jediné, čo bolo pre mňa 

nové, boli učitelia a hlavne spoluţiaci. Prvý 

dojem zo spoluţiakov... „katastrofa“ , 

zdali sa mi divní, zvláštni a veľmi odlišní od 

ľudí, na ktorých som bola dovtedy 

zvyknutá. Po určitom čase som si triedu 

obľúbila a nevymenila by som ju za ţiadnu 

inú .  

Môj prvý deň v škole som preţila ťaţko. Cestou do školy sa mi triasli 

ruky. Teraz sa na tom len smejem, ţe som mohla byť taká vystrašená. Prišla som 

na školský dvor Kaliny, bolo tam veľa ľudí a ja som sa cítila stratená. Nikoho som 

nepoznala. Poobzerala som sa okolo seba a uvidela som veľkú tabuľu s nápisom 

I.K, ktorú drţal náš pán triedny učiteľ. Okolo neho stáli moji noví spoluţiaci, z 

ktorých som poznala len jedno dievča. Odľahlo mi, keď som tam bola s človekom, 

ktorého poznám. A ďalej to uţ bolo fajn. Príhovor pána riaditeľa sa mi páčil, lebo 

bol zábavný. Keď sme sedeli v triede, spoznala som ďalšie spoluţiačky. Teraz po 4 

mesiacoch uţ poznám všetkých a je to o 100% lepšie ako prvý deň.  

Moje pocity, keď som prišiel prvý deň do školy, boli veľmi dobré. 

Prostredie mi nebolo aţ tak neznáme, lebo som uţ túto školu navštívil a mal som tu 

kamarátov, ktorí chodili na ten istý odbor ako ja, na hotelovú akadémiu. Bol som 

príjemne prekvapený učiteľským zborom, ktorý bol veľmi príjemný. Aj noví 

spoluţiaci boli super. Chvíľu sme sa tam „oťukávali“, ale potom sme si výborne 

„sadli“. No a teraz zaţívame kopec „srandy“ cez prestávky aj cez hodiny. Tak si 

spríjemňujeme čas v škole popri ťaţkému učeniu. Dúfam, ţe to bude takto stále 

pokračovať aţ do samého konca piateho ročníka, ak sa tam všetci dostaneme .  

Milí prváci, ďakujeme za milé svedectvá. Prajeme Vám zdravie, šťastie, 

vytrvalosť a pravú lásku počas celého štúdia.  

Vaši starší spoluţiaci Peťko a Samko. 

Pokračovanie v budúcom čísle časopisu.  

                                                                     



         ŠTUDENT        december  2014                 15   

 

 

Kalina v Prievidzi 
 

( vianočný kvíz ) 

 

Milí študenti, nestačí len 

poznať presnú adresu svojej školy, ale 

aj niečo vedieť o jej histórii, kde je 

postavená ( niektorí ţiaci majú v tom 

medzery a často zabudnú, kde stojí ich škola, potom sa radšej vrátia domov  ), 

mať informácie o súčasnom dianí v škole, atď. Aby ste si trošinku rozšírili 

vedomosti o našej škole, pripravili sme vám 15 otázok, na ktoré sa pousilujte 

správne odpovedať. Ako jednu z pomôcok vám odporúčame, pouţiť našu stránku 

www.kalina.sk.  

 

Otázky: 

 

1.  Od ktorého školského roku vykonáva funkciu riaditeľa školy pán Gaman? 

2.  Koľko zástupkýň máme vo vedení školy?  

3.  Ako sa nazýva najväčšie gastronomické podujatie, ktoré organizujeme kaţdý 

rok?  

4.  Koľko ţiakov študuje v tomto školskom roku na našej škole?  

5.  Uveď meno aspoň jednej výchovnej poradkyne.  

6.  Koľko cudzích jazykov sa vyučuje na našej škole?  

7.  Uveď meno predsedu školskej rady. 

8.  Kto „riaditeľoval“ na našej škole pred pánom Gamanom? 

9.  V ktorom roku sa začalo vyučovať v pavilóne C? 

10. Napíš presný dátum (deň, mesiac, rok), kedy bol zmenený názov našej školy na 

dnešný – SOŠOaS.  

11. V ktorom roku sa otvoril náš Domov mládeţe – internát? 

12. Uveď meno technika BOZP, CO. 

13. Napíš mesiac a rok, v ktorom bola otvorená školská jedáleň. 

14. Koľko zamestnancov pracuje na našej škole? 

15. V ktorom školskom roku bola dobudovaná nová telocvična v našej škole? 

 

Podpísaný lístok s odpoveďami vloţte do označenej nádoby na recepcii, 

alebo prineste do kabinetu č. 75 v pavilóne C.  

Vyţrebovaných výhercov zverejníme na hlavnej nástenke školy aj  

s informáciou, kde a kedy si prevezmú odmenu. Tešíme sa na odpovede.  

 

Kvíz pripravili: A. Cagáňová a V. Mádrová. 
 

http://www.kalina.sk/


                

 

Úsmev nakoniec  
 

Pani učiteľka vysvetľuje v triede: 

- Hovoríme, ţe kravička sa otelila, mačička sa okotila. Povie 

niekto ďalší príklad? 

Móricko sa hlási: Prosím, ţralok sa oţral. 

                     
Milí čitatelia, prajeme Vám krásne Vianoce, veselého Silvestra 

a všetko dobré v novom roku 2015. 

Dávajte si pozor, aby ste neskončili ako ten ţralok ! 

 

*** 

 

Svoje príspevky do školského časopisu poslali:  

PaedDr. Štefan Gaman, riaditeľ školy 

Ing. Beňačková Helena, zástupkyňa OVY 

Ing. Sadloňová Michaela 

Mgr. Gamanová Zdenka 

Mgr. Cagáňová Alena  

Mgr. Mádrová Viera  

Pátková Mária, V.L 

Šingliar Peter, IV.L  

Chlpek Samuel, IV.L  

študenti „v utajení“ z I.K  
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