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Úvod 

 
    Milí čitatelia! 

 

 Máme tu veľkonočné číslo a spolu s ním aj mnoho udalostí. Toto 

číslo časopisu bude venované blížiacim sa veľkonočným sviatkom 

a udalostiam, ktoré sa stali za posledné dva mesiace. Dúfame, že sa Vám 

páčila naša tvorba a že sme Vám dali nové inšpirácie na zamyslenie. 

 

  Želáme Vám príjemné čítanie! 

 

          Redakcia časopisu HOTELÁČIK 
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Prezidentské Voľby 2019 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku  2019 

Je v poradí piata priama voľba hlavy Slovenského štátu. Predseda 

parlamentu Andrej Danko určil prvé kolo volieb na 16. marca a druhé kolo 

sa uskutočnilo o dva týždne neskôr. Úradujúci prezident Andrej Kiska si na 

týchto voľbách už svoj mandát neobhajoval. Prvé kolo volieb vyhrala 

nezávislá kandidátka Zuzana Čaputová. V druhom kole porazila svojho 

silného konkurenta Maroša Šefčoviča s náskokom viac než 30 000 hlasov 

a bola zvolená za piatu prezidentku Slovenskej republiky.  
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Zuzana 

Čaputová  

novozvolená 

prezidentka 

Slovenskej 

republiky 
 

 

Do funkcie bude inaugurovaná 15. júna 2019, kedy napoludnie zloží 

pred Národnou radou Slovenskej republiky sľub do rúk predsedu alebo 

predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky. Stane sa tak prvou 

ženou v úrade prezidenta Slovenskej republiky a zároveň vo veku 45 

rokov aj najmladším človekom, ktorý kedy zastával úrad prezidenta 

Slovenskej republiky. 

Pred zvolením do funkcie prezidentky pôsobila ako právnička a 

občianska aktivistka. Je zakladajúca členka a bývalá podpredsedníčka 

mimoparlamentnej liberálnej strany Progresívne Slovensko. 

V roku 2016 bola ako právnička občianskej iniciatívy Pezinská 

Skládka ocenená Goldmanovou environmentálnou cenou. Problematike 

Pezinskej skládky sa venovala 14 rokov. 

V septembri 2017 oznámila odchod z tímu VIA IURIS a pokračovanie 

v advokátskej praxi. V rámci advokácie sa plánovala aj naďalej venovať 

environmentálnym témam.  

Politická činnosť 

V decembri 2017 oznámila vstup do vznikajúcej politickej strany 

Progresívne Slovensko a v januári 2018 bola na jej ustanovujúcom sneme 

zvolená za podpredsedníčku. Po prvom kole prezidentskej voľby sa 19. 

marca 2019 vzdala postu podpredsedníčky, ak by sa stala prezidentkou, 

tak sa vzdá aj členstva v strane.  
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Kandidatúra na prezidenta 

Na tlačovej konferencii 29. mája 2018 ohlásila svoju kandidatúru na 

post prezidenta SR vo voľbách v roku 2019. Jedným z dôvodom jej 

kandidatúry bola vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.  

Prvé kolo voľby prezidenta uskutočnené 16. marca vyhrala so 

ziskom 40,57 percenta hlasov a postúpila do druhého kola. Jej 

protikandidátom je eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý dostal 18,66 

percenta hlasov. V druhom kole prezidentskej voľby podľa neoficiálnych 

výsledkov zvíťazila so ziskom viac ako 58% hlasov zúčastnených voličov. 

Protikandidát Maroš Šefčovič presvedčil 41,7% voličov. 

Vo voľbách nepovažovala svoje pohlavie za hendikep ! 

Volebný program 

Spravodlivosť pre všetkých  

Čaputová opakovane tvrdí, že „spravodlivosť na Slovensku neplatí 

vždy pre všetkých rovnako“. Ako prezidentka chce vyvíjať maximálny tlak 

na okamžité a systémové zmeny v polícii, prokuratúre a súdnictve. Taktiež 

je presvedčená, že policajný zbor musí fungovať ako nezávislá inštitúcia, 

oddelená od politických vplyvov, na čele s profesionálom. Ďalej tvrdí, že je 

potrebné pretvoriť prokuratúru na inštitúciu pod verejnou kontrolou.  

Dôstojnosť pre seniorov  

Ako prezidentka chce pracovať na tom, aby čoraz menej klientov 

trávilo čas v ústavnej starostlivosti, a naopak, čím viac v domácej opatere 

alebo v menších zariadeniach. Chce vyvíjať sústavný tlak na vládu a kraje, 

aby navyšovali rozpočet na verejné opatrovateľské služby a platy.  

Ochrana životného prostredia 

Čaputová vidí bohatstvo Slovenska najmä v prírode: v lesoch, 

prekypujúcich životom, v čistých riekach a podzemnej vode, ktoré sú 

zásobou pitnej vody, v úrodných poliach, ktoré poskytujú ľuďom prácu a 

obživu. Trvá na tom, že ochrana životného prostredia už nemôže zostávať 

v politike len okrajovou témou. Ako problém vidí to, že doterajšie vlády 

umožnili masívny, a často aj nelegálny výrub lesov v prospech úzkych 

podnikateľských skupín. Ako prezidentka chce presadzovať, aby minimálne 

5 percent ekologicky najvzácnejšieho územia zostalo zachovaných ako bez 

zásahová zóna.   
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Registrované partnerstvá 

Čaputová uviedla, že je za registrované partnerstvá. Podľa svojich 

slov by sa tiež snažila obrúsiť hrany a znížiť strach z inakosti, ktorý pri 

tejto téme existuje. V diskusii denníka SME sa priklonila k možnosti 

adopcie detí homosexuálnymi pármi: „Preferujem to, aby dieťa malo 

biologickú matku, biologického otca. V prípade ak by malo vyrastať v 

ústavnej starostlivosti, myslím si, že by mu bolo lepšie s dvoma milujúcimi 

bytosťami, hoci aj rovnakého pohlavia.“  

Interrupcie 

V otázke práva na interrupciu je za zachovanie existujúceho status 

quo: „ak tu je krajná situácia a dilema je medzi tým, či má rozhodnúť 

právna norma, ktorá nikdy nepostihne všetky životné situácie, alebo či to 

prenecháme na zodpovednosť ženy, tak volím zodpovednosť ženy.“  
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Šibačky a zvyky na Kysuciach 
 

Veľká noc nemá v kalendári pevne stanovený dátum. Je viazaná na 
obdobie jarnej rovnodennosti. Východiskovým dňom je nedeľa, ktorá sa 

stanovuje ako prvá nedeľa po prvom splne Mesiaca, ktorý príde po 
astronomickom dni jarnej rovnodennosti (okolo. 20. marca). Ak spln 

padne akurát na nedeľu, za základ termínu Veľkej noci sa berie nedeľa 
nasledujúca. 

 

Kvetná nedeľa  
 

Na Kvetnú nedeľu sa prinášali do kostola na posvätenie bahniatka, 

ktoré mali cez rok veľmi široké uplatnenie pri rôznych príležitostiach. V 
severozápadnom kúte Kysúc to boli   

aj vrcholce brezy alebo halúzky tisu 
červeného. V dávnejších časoch sa 

vraj v tento deň chodievalo s Morenou, 
ktorá skončila zapálená v potoku, ako 

symbol zimy a starého života. Keď 
obišli celú dedinu, Morenu vyzliekli z 

búčorov (oblečenia), hodili do vody, 

aby s jej odchodom zahnali zimu a s 
ňou aj všetky choroby, smrť, a to, čo 

brzdí príchod jari. Potom ešte chodili 
po dvoroch a spievali piesne. Za 

odmenu dostávali domáce dary. 
 

Veľký piatok 
 

V tento deň sa už nepracovalo 

na poli. Kto mohol a vládal, išiel na 
obrady do kostola. Ak bolo na Veľký 

piatok daždivo, neveštilo to dobrý 
rok. Vydajachtivé dievky chodili na 

Veľký piatok do lesa a nosili odtiaľ 
celé kusy mravenísk aj s mravcami. 

Dobre ich zaviazali, aby mravce 
nevyliezli, a dávali si ich na noc pod 

vankúš. Ráno ich vypustili za 
chalupou, aby ich nikto nevidel, a 

pritom si vraveli: "nech še tak roju 
mladžency okolo mňe, jako še roju 

tyeto mrofcye!" 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif_MXt-r3hAhUIZVAKHRg1D7UQjRx6BAgBEAU&url=https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/387077-tip-velka-noc-na-dedine-bude-vesela/&psig=AOvVaw2MNaRF4QisjsIY980rEFpC&ust=1554725739493008
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Biela sobota 
 
        Na Bielu sobotu sa rozviazali zvony. Na prvé zvonenie sa ľudia 

utekali umývať do potoka, aby sa zbavili všetkých chorôb. Biela sobota 
bola dňom zmŕtvychvstania Pána Ježiša. Aj tu prevažovali, hlavne ráno, 

zvyky očistné. 
 

Veľkonočný Pondelok 
 
        Veľká noc na Kysuciach bývala zväčša ešte chladná, oblievalo sa  bez 

ohľadu na to či padal sneh, alebo svietilo slnko. Žiadna žena neunikla vode 
či korbáču. Ak by tak nebolo, mnohé by to po celý rok mužom a 

mládencom neodpustili. Niektoré skončili v potoku, iné pri studni, voňavka 
bolaneznáma. 
        Veľkonočný stôl sa zdobil upečeným baránkom, na stole nechýbali 
vajíčka, ktoré symbolizovali vznik nového života, vo vázach boli bahniatka 

od Kvetnej nedele. 
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Veľkonočné sviatky inde a inak 
 

Taliansko 

Taliani milujú veľkonočné sviatky. Procesie, ľudové veselice, svetské 

oslavy, to všetko zažijete počas Veľkej noci v Taliansku. Samozrejme ich 

centrom je mesto Rím. Tu sa koná každoročne sv. omša, na ktorú prídu 

veriaci z celého sveta, do večného mesta. Na veľkonočnú nedeľu pápež 

požehná mestu a svetu a koná sa špeciálny rituál tzv. sepolcri, kedy 

príbuzní navštívia hroby zosnulých. Vajce je symbolom času Veľkej noci, 

no v Taliansku nie je tak rozšírený ako napríklad holubica, symbol mieru.  

 

 

 

 

 
 

Holandsko 

Holandsko a Slovensko majú, čo sa sviatkov týka, jednu vec určite 

spoločnú. Odhliadnuc od náboženského pohľadu sú to v určitom zmysle 

sviatky rodiny. Spoločné raňajky a všeobecne každá príležitosť 

k spoločnému stolovaniu sú veľmi dôležité. Súčasťou stolovania je jedenie 

vajec, podotýkam, maľovaných vajíčok . Tie sa dajú kúpiť v obchode alebo 

ich rodiny maľujú doma, 

potravinárskym farbivom, ale aj 

cviklou či cibuľou. Na Veľkonočnú 

nedeľu deti v Holandsku hľadajú 

veľkonočné vajíčka. Tie prináša 

veľkonočný zajac vo svojom košíčku 

a schováva ich v záhrade, alebo ak je 

zlé počasie, tak ich schová v dome. 

V niektorých provinciách veria, že 

veľkonočné vajíčka prileteli z Ríma na 

zvuku kostolných zvonov. Veľmi 

rozdielne je slávenie veľkonočného 

pondelka. V Holandsku je pre mnohé 

rodiny zvykom stráviť deň 

v zábavnom parku či nakupovaním.  
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Švédsko 

Veľká noc sa vo Švédsku slávi odlišne ako na Slovensku. Naše 

tradície sú často späté s kresťanskými tradíciami. Vo Švédsku deti doma 

maľujú vajíčka, počas veľkonočných sviatkov sa prezliekajú za bosorky 

a chodia od domu k domu, kde  ich čakajú sladkosti. V niektorých rodinách 

je tradíciou hľadanie veľkonočných vajíčok, ktoré rodičia ukryjú v byte 

alebo v záhrade. 

 

Nórsko 

Pre Nórov je Veľká noc jeden z najobľúbenejších sviatkov. 

Každoročne si čítajú kriminálne poviedky, ktoré vychádzajú pod názvom 

Veľkonočné trilery. Táto tradícia sa začala už v roku 1923, keď v domácich 

novinách vyšla reklama na novú kriminálnu poviedku. Ľudia však nevedeli, 

že je to reklama a poviedky si veľmi obľúbili tak, že ich chceli čítať stále 

viac a viac. 
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Celosvetový štrajk 

za budúcnosť klímy 

 

 

V mnohých krajinách sveta sa v piatok 15.marca konal Svetový 

štrajk za budúcnosť klímy, ktorého hlavnými aktérmi sú študenti 

stredných škôl. Tínedžeri sa tak namiesto vyučovania - ale často aj so 

svojimi učiteľmi - pripájajú k16-ročnej švédskej gymnazistke Gréte 

Thunbergovej a jej boju proti globálnemu otepľovaniu. 

 

Ako informovala agentúra AFP v tento deň sa uskutočnilo okolo 1000 

zhromaždení a demonštrácií vo viac ako 100 krajinách sveta. 

 

Do Svetového štrajku za zmenu klímy sa zapojili aj štyri slovenské 

mestá: Košice, Liptovský Mikuláš, Žilina a Bratislava. Organizátori. 

Bratislavského zhromaždenia odhadli účasť asi na dve tisícky ľudí. Jedna z 

nich, 17-ročná Sandra nám dnešnú udalosť opísala nasledovne: „Prebehlo 

to super. Super atmosféra“. 

 

Hlavnou požiadavkou študentov bolo udržanie otepľovania pod 1,5 

Celzia, či okamžité zastavenie využívania fosílnych palív. „Našou účasťou 

na koordinovanom celosvetovom štrajku v piatok sme chceli apelovať na 

vlády po celom svete, aby začali brať súčasnú klimatickú krízu vážne. Je 

potrebné, aby predstavitelia našej vlády začali reagovať zmenou politík, 

ktoré zabezpečia bezpečnú budúcnosť planéty pre nás všetkých,“ uviedli 

organizátori vo vyhlásení. 
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Zero waste life 
 

Po slovensky to znamená život bez odpadu, bez zbytočného 

spaľovania či skládkovania. Ide o celkový systémový prístup, ktorý sa 

zameriava na zmenu v spôsobe toku materiálov v spoločnosti a nevedie k 

žiadnemu odpadu.  Zameriava sa tiež na rekonštrukciu výrobných a 

distribučných systémov s cieľom znížiť plytvanie. 

 

Ako začať so životom bez odpadu? 

 
Na začiatok by sme si mali osvojiť 5 jednoduchých pravidiel, čiže 

5 R. Ak Ich postupne zavedieme do každodenného života, náš odpad sa 

výrazne zredukuje: 

 

 

Refuse – odmietni, čo nepotrebuješ  

Reduce – zredukuj, čo skutočne 

potrebuješ 

Reuse – znovu použi a oprav 

Recycle – z recykluj, čoho sa 

nemôžeš zriecť, zredukovať či 

znovu použiť 

Rot – skompostuj zvyšok 

 

 

 

 

Nedávno bol na Slovensku schválený zákon, ktorý hovorí, že od 1. 

1.2021 sa nebudú predávať jednorazové plasty. Zákaz sa bude týkať 10 

druhov výrobkov, ktoré sa najčastejšie objavujú na európskych plážach 

a sú dôkazom znečistenia morí a oceánov. V obchode sa nedostaneme 

k výrobkom ako je plastový príbor, slamky, plastové taniere či poháre. 

Tieto veci sa totiž dajú ľahko nahradiť... 

 

A tak, ak máš rád prírodu, porozmýšľaj, ako by si aj ty mohol 

prispieť k jej ochrane. Možno si myslíš, že je to len kvapka v mori, ale 

práve tie maličké kvapôčky tvoria oceány. 
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Ako žiť bez odpadov 

Je veľa vecí, ktoré môžete vo svojom živote zmeniť aby ste žili bez 

odpadov. Tu je pár tipov, ktoré vám pomôžu: 

 Používajte prostriedky verejnej dopravy. 

 Používajte tuhé nie tekuté mydlo. 

 Nekupujte, ale vyrobte si vlastný deodorant, pleťovú masku... 

 Zabezpečte si kompostér, aby ste neplytvali BIO odpadom. 

 Vymeňte klasické žiarovky za LED. 

 Plánujte si čo budete jesť dopredu, aby ste obmedzili plytvanie jedla. 

 Snažte sa obmedziť palmový olej. 

 Neodchádzajte z domu bez vašej vlastnej fľaše s vodou. 

 Pred tým než si niečo kúpite, zvážte či to naozaj potrebujete. Pri 

oblečení sa zamyslite nad tým, či ho naozaj vynosíte. 

 Oblečenie sa snažte prioritne kúpiť v second handoch, alebo na 

Swapoch. 

 Zeleninu a ovocie si vypestujte sami, alebo sa snažte čo 

najviac ovocia a zeleniny kúpiť na tržnici. 
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Second handy na Slovensku 

(Žilina) 
 

Medzi módnymi blogermi na Slovensku aj vo svete sú second handy 

považované za zlatý grál. Je to jediné miesto, kde si môžu fashionisti nájsť 

jedinečný a originálny kúsok, napríklad od známeho módneho návrhára, 

za naozaj smiešnu cenu. Chodiť vyobliekaný z HMka síce tiež malo svoju 

chvíľku slávy, no tá už pominula. Oveľa viac sa cení vlastný štýl, pokojne 

aj poskladaný z kúskov z druhej ruky. Samozrejme, hľadanie zaujímavých 

kúskov oblečenia môže byť občas ako hľadať ihlu v kope sena, no šťastie 

praje vytrvalým a ak obídeš niekoľko sekáčov, zaručene sa medzi 

staromódnejšími a obyčajnejšími šatami nájde niečo úžasné. Second hand 

je použitý tovar. Časť z neho sa doloží z predajní, ktoré svoj tovar 

nepredajú. Tak sa primieša pár nových kusov, ale je to minimum. 

Oblečenie, ktoré dostať v predajniach tohto typu, sa zbiera do košov v 

Holandsku, Luxembursku, Nemecku, Anglicku, Taliansku či USA. Tovar sa 

dnes musí voziť do určitej miery pretriedený.  

 

Second Handy v Žiline: 

HUMANA 

PINK-SECOND HAND 

SECOND HAND 
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Prečo odevy z druhej ruky? 

Dobré pre životné prostredie 

Aby sa klimatické zmeny nestali celosvetovou klimatickou 

katastrofou, je nutné znížiť úroveň CO2 v ovzduší na približne 10 % (na 

350 ppm). 

Podľa štúdie Kodanskej univerzity z roku 2008 ušetrí 1 kg 

vyzbieraného  

Štúdia berie do úvahy emisie CO2 vytvorené pri zbere, triedení a 

preprave. Skúma tiež stupeň, v akom secondhandové oblečenie nahrádza 

nové oblečenie. 

Iné štúdie preukázali: 

Recyklácia oblečenia z 27 krajín EÚ ušetrí dvakrát toľko CO2 ako 

recyklácia plastov a viac ako päťkrát toľko ako recyklácia skla. Hlavným 

dôvodom je, že oblečenie je možné opätovne použiť, zatiaľ čo väčšinu 

plastov a skla je nutné roztaviť a opätovne vyrobiť alebo spáliť. 

Opätovné využitie 1 kg polyesteru alebo bavlny si vyžaduje iba 1,8 

% energie potrebnej na výrobu zo surovín. 

• Secondhandové oblečenie je šetrné k životnému prostrediu i k 

peňaženke. 

• Secondhandovému oblečeniu ešte zostáva 60 % jeho doby použiteľnosti. 

• Výroba nového oblečenia vytvára vysoké emisie CO2. 
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Letná móda mladých chalanov 
 

Blíži sa vytúžené leto, čo znamená, že sa teplé bundy pýtajú 

naspäť do šatníka. 

Opäť sa nahodíme do rifľových búnd, košieľ a tričiek s krátkym 

rukávom. 

Počas leta sa mladí ľudia snažia zviditeľniť nielen svoje oblečenie, 

preto sa častejšie ako v zime zdobia, napríklad retiazkami, náramkami 

alebo hodinkami. 

K letným trendom patria už tradične roztrhané kraťasy. K tomu si 

chalani najradšej obliekajú jednofarebné tričká a  ľahké tenisky. 

V obľube je pre toto leto ešte druhý variant - teplákové kraťasy v 

tmavých farbách, tielko a bledé tenisky. 

Letné večery bývajú v našich zemepisných šírkach väčšinou 

chladnejšie, a tak mali by sme mať v šatníku aspoň 2 mikiny.  

Samozrejme k letu neodmysliteľne patria šľapky a plavky - 

jednofarebné alebo pestrých farieb a odtieňov – už podľa vlastného vkusu. 

Tohtoročnému leto vládnu bledé farby, hlavne biela a sivá. 

  

Najdôležitejšie je, aby ste sa v oblečení cítili vždy príjemne a 

užívali si v pohodlí najkrajšie ročné obdobie . 
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Rozhovor so študentkami zo 

zimnej praxe 
 

V dnešnom čísle si pomocou rozhovoru so Zuzanou Židekovou 

a Leou Petrželkovou z 3.F priblížime zahraničnú prax v Rakúsku. 

Prajeme vám príjemné čítanie. 

 

Prečo si sa rozhodla ísť na zahraničnú prax práve do 

Rakúska? 

L: Je mi sympatickejšie, Sardínia alebo Grécko ma moc nelákajú. 

Z: Rakúsko sa mi páčilo zo všetkých destinácii najviac. Zaujalo ma 

prírodou, prostredím a skoro všetci si to chvália. Taktiež som si 

chcela zdokonaliť nemčinu. 

Kde konkréte si bola? 

L: Malé mestečko alebo veľká dedinka Mayrhofen. 

Z: Mayrhofen, Alpendomizil Neuhas. 

Aké si mala očakávania? 

L: Čakala som že budeme mať veľa roboty. Bála som sa ako sa 

budem dorozumievať celé dni po nemecky alebo anglicky. Celovo 

som bola zvedavá ako zvládnem tri mesiace úplne sama. 

Z: Nemala som žiadne očakávania, brala som to tak že čo sa má 

stať sa stane. 

Čo bolo náplňou tvojej práce? 

L:  Mojou úlohou bolo ráno rámovať stoly, prestierať na večere, 

postarať sa o poriadok v office (príbory, taniere na ala carte), večer 

som bola pridelená k čašníkovi a pracovala som ako tzv. „komi“- 

ponúkať hosťom predjedlo, objednať polievku zrámovať a ponúkať 

dezert. Pomedzi to vynášať jedlá do reštaurácie v hoteli. 

Z: Ráno debarasovať použitý inventár na raňajkách vymieňať 

obrusy, urobiť poriadok v office a potom obslúžiť mojich hostí 

a vynášať jedlá.  

Odniesla si si nejaké nové skúsenosti, ak áno tak aké? 

L: Naučila som sa toho veľa. Funguj tam úplne iný spôsob obsluhy, 

všetko ide rýchlo, prvýkrát som robila bufet či ráno alebo večer. 
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Snažila som sa čo najviac komunikovať a pomohlo to, rozprávam 

oveľa lepšie či už nemecky alebo anglicky.  

Z: Áno, získala som veľa nových skúseností napr. lepšia 

komunikácia v nemčine, ale aj angličtine, nosenie 13 tanierov na 

jednej ruke, spoznanie kultúr rôznych národov. 

Ako prebiehal tvoj bežný deň? 

L: Ak to bol čisto pracovný deň, tak ráno budík 7.50 a na 9.00 do 

práce. O 14.00 koniec a štyri hodiny voľna tzv. „Zimmerstunden“ 

a večer o 18.00 do 22.00 znova do práce. 

 Z:  Ráno od 9.00 do 14.00 som bola v robote, po robote som si 

niekedy pospala, niekedy chodila cvičiť niekedy sme sa šli prejsť 

alebo na koláč/kávu. Od 18.00 do 22.00 sme boli znovu v robote na 

večeriach. 

Ako si trávila voľný čas? 

Z: Poobede sme chodievali na prechádzky, cvičiť, len tak sadnúť na 

kávu alebo sme boli len tak doma leňošili 

L: Väčšinou sme chodievali na výlety, spoznávali sme okolie alebo 

sme boli doma, rozprávali sa. Ja som si rada aj pospala, hlavne keď 

bolo škaredé počasie. 

Aký bol tvoj najlepší  a naopak najhorší zážitok? 

Z: Najhorší zážitok bol keď som bola chorá a chodila som normálne 

do roboty. Neviem sa rozhodnúť, ktorý zážitok bol ten naj ale bolo 

ich veľa. Ale veľmi sa mi páčili fašiangy, obsluhovanie v maskách 

a Popolcová streda – veľký rybací bufet. 

     Ak by si mala možnosť ísť na zahraničnú prax ešte raz, 

šla by si? 

L: Určite sa tam vrátim a dúfam že nie len raz. Stojí to za to a chýba 

mi to tam. Dovolila by som si premenovať trojmesačnú prax na 

trojmesačnú párty. Nové skúsenosti, spoznala som veľa super ľudí 

a mám zážitky ,na ktoré budem dlho spomínať. 

Z: Áno, určite áno. Plánujem ísť aj budúci rok. Naozaj neľutujem že 

som tam bola a doporučujem to každému kto chce zažiť niečo nové, 

spoznať nových ľudí a prežiť nezabudnuteľné tri mesiace. 
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Dievčatám ďakujeme, že si na nás našli čas a možno 

sa zase stretneme pri nejakom ďalšom rozhovore. 
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S humorom ide všetko ľahšie! 

 

Mladý muž dlho nerozhodne hľadí do očí 

svojej vyvolenej, až sa napokon odhodlá: 

-Drahá, chcela by si nosiť moje meno? 

-Neblázni, ja sa predsa nemôžem volať 

Maroš. 

 

-Čo by si robil, keby tvoju ženu napadol 

medveď? 

-Nestaral by som sa. Sám ju napadol, sám 

nech sa bráni. 

 

-Drahá, ráno odcestujem na niekoľko dní 

na služobnú cestu. Môžem pre teba ešte 

niečo urobiť? 

-Och, úplne stačí keď odcestuješ. 

 

 

„Jeane, pohár vody, prosím.“ „Nech sa 

páči, pane.“ 

„Ďakujem. Jeane, ďalší pohár vody, 

prosím.“ „Nech sa páči.“ 

„Ďakujem. Jeane, ešte jeden pohár vody, 

prosím.“ „Nech sa páči, pane.“ 

„Ďakujem. Jeane?“ „Áno, pane?“ 

„Zavolaj hasičov, toto sami neuhasíme.“ 

 

Príde starček na stanicu k pokladni 

a hovorí pokladníčke: 

-Prosím si jeden lístok. 

-A kde ho chcete? 

On natiahne ruku a povie: 

-Sem do ruky. 

 

 

 

Pre najrýchlejšieho a úspešného riešiteľa čaká sladká odmena.  

Stačí vyplniť krížovku a čo najskôr odovzdať v 2.M triede. 
 

Pomôcka: 

1. Európa, Ázia, Afrika, Amerika, Austrália, 

Antarktída sú 

2. Cestovať po nemecky 

3. Krajina susediaca so Slovenskom 

4. Práca, pôda a 

5. Kontinent na A 

 

 

6. Belgicko, Holandsko a Luxembursko tvorí: 

7. Krajina veterných mlynov 

8. Náročný po anglicky  
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