
 Prievan,  školský časopis 

ktorému sme venovali dostatok 

času a úsilia aby spĺňal všetky 

kvality hotelovej akadémie. Mrzí 

nás,  že sme Vás naň nechali dlho 

čakať,  no snažili sme sa,   aby 

výsledok stál za to. Tento školský 

rok sa v našom tíme redaktorov 

udiali zmeny,  ktoré sme na začiat-

ku roka ani nečakali. Tým našim 

veľkým príjemným prekvapením 

( z menou )  sa stal pán učiteľ 

Račko,  ktorý svojím prínosom 

obohatil naše doterajšie vnímanie 

časopisu ako takého. Ukázal nám 

smer aj to,  ako máme písať,  štyli-

zovať a hlavne produkovať kvalit-

né články,  ktoré sú zaujímavé 

a poučné. Vyberali sme témy a 

snažili sa,  aby boli čo najzaujíma-

vejšie a nové... nie len to staré kli-

šé.  Vďaka pánovi učiteľovi sa stal 

Prievan Prievanom ako pre žiakov,  

tak aj pre učiteľov. Takže dúfam,  

že nájdete svieži vánok aj v našom  

vynovenom časopise. 

 

Natália Trnková 

ÚSPEŠNÁ ÚČASŤ NA  VEĽTRHU 

CVIČNÝCH FIRIEM  A JUVYRE  

 V dňoch 25. a 26.11.2014 sa pedagógovia a žiaci školy 

zúčastnili na aktivitách v Bratislave. Účasť cvičnej firmy Villa 

Betula na XVII. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem bola 

skvelá. V konkurencii 70 cvičných firiem zo Slovenska,  Rumun-

ska,  Rakúska,  Fínska,  Bulharska,  Českej republiky,  Talian-

ska a Kene,  naši žiaci III. ročníka študijného odboru pracovník 

marketingu Lívia Vrbičanová,  Veronika Húsková,  Kristína Lau-

číková,  Daniela Rajniaková,  Martina Šimková,  Nikola Ferko-

vá,  Jozef Ťapaják,  Samuel Vyskočáni,  Matúš Strelecký,  Ma-

tej Vozár,  Peter Obrcian pod vedením Ing. Anny Kiapešovej 

obsadili prvé miesto. Stali sa absolútnymi víťazmi. Gratulujeme 

! V tom istom termíne na výstave výrobkov a služieb „  

JUVYR “  Bratislava,  žiaci Natália Trnková ( II.C )  a Ladislav 

Purgát ( IV.C )  pod vedením D. Uličnej a Mgr. Pirončiaka v 

stánku školy odprezentovali podmienky štúdia na našej škole a 

priblížili výrobky cukrárov a aranžérov. 
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Od ďalšieho školského roka otvára naša škola 

nový,  resp. staronový odbor –  predavač. Zdá 

sa však,  že ešte veľa ľudí na Slovensku stále 

nepochopilo,  čo to vlastne znamená –  byť 

predavač a hlavne byť dobrý predavač. Dote-

raz mnohí žijú v presvedčení,  že predavač je 

to indivíduum,  čo otrávene stojí pri pokladni 

alebo sa bezcieľne túla medzi regálmi; pomáha 

ľuďom nájsť tovar ( ak vôbec vie,  kde je )  

a hrá sa na akéhosi SBS-kára ( ž e sa človek 

pod ťarchou jeho skúmavého pohľadu chvíľami 

cíti ako podozrivý pri vyšetrovaní vraždy ) . 

Ďalším extrémom sú supy,  ktoré začínajú 

krúžiť v momente,  ako vstúpite do predajne. 

Spoza každého rohu regálu číha pár očí 

a v momente,  ako sa na nejaký tovar pozeráte 

dlhšie než 1, 5 sekundy,  už je pri vás 

s otázkou,  či vám to má nablokovať,  lebo 

akurát TERAZ je na to úžasná akcia,  ktorá 

vyprší o 2 minúty a 13 sekúnd a ak sa neroz-

hodnete ihneď,  pripravíte sa o kúpu svojho 

života,  ste zlá ľudská bytosť a nezaslúžite si 

byť súčasťou tejto spoločnosti. 

Nájsť dobrého predavača je skutočne ťažké,  

no obchodníci stále viac chápu,  že práve 

predavač je ten,  kto v konečnom dôsledku 

výrazne ovplyvňuje predaj a tržby. Určite nie 

som jediný,  kto videl šikovného predavača,  

ktorý bol schopný predať aj to,  čo zákazník 

doslovne nechcel; podarilo sa mu zákazníka 

presvedčiť,  že tovar chce,  len doteraz o tom 

nevedel; zákazníka doplietol tak,  že až doma 

pri vybaľovaní nákupu zistil,  čo všetko vlastne 

kúpil; alebo na druhej strane dokázal odradiť 

už prakticky rozhodnutého zákazníka,  ktorý 

z predajne odišiel s ľahšou depresiou 

a rozhodnutím,  že si to radšej kúpi cez inter-

net. Samozrejme,  žiadna z týchto situácií nie 

je žiaduca,  ale môžeme tu vidieť,  akú 

„ moc “  predavač má. Na jeho kvalitách stojí 

a padá úspech a často aj ekonomické prežitie 

predajne ako takej. 

Dobrý predavač už nie je len o tovaroznalectve 

a administratíve. Kto sa zúčastnil 

nejakého školenia,  zameraného 

na predajné techniky či predajný 

rozhovor,  zistil,  že predavač sa v 

súčasnosti mení na psychológa,  

ktorý má odhaliť najskrytejšie po-

treby a túžby zákazníka,  vytvoriť 

v ňom pocit dôvery a bezpečia 

a komunikovať spôsobom,  ktorý je 

v súlade s najnovšími poznatkami 

behaviorálnej ekonomiky –  vedy,  

ktorá skúma,  ktoré faktory ovplyv-

ňujú ekonomické správanie 

a rozhodovanie ľudí,  teda aj to,  či 

kúpiť alebo nekúpiť. Kvalitne vyu-

čený predavač predstavuje obrov-

skú pridanú hod-

notu,  čo je aj 

dôvod,  kvôli kto-

rému je na trhu 

práce stále žiada-

nejší. Realita je 

taká,  že predava-

čov je veľa,  ale 

tých dobrých je 

kriticky málo,  

a ak patríte medzi 

nich,  nemusíte 

sa báť o svoju 

budúcnosť... teda 

aspoň čo sa za-

mestnanosti týka. 

Aké je teda pos-

tavenie 

a poslanie preda-

vača? Odpove-

ďou je princíp 

AIDA,  čiže prí-

ťažlivosť 

( A ttraction ) ,  

záujem 

( I nterest ) ,  

túžba ( Desire )  

a akcia 

( A ction ) . Keďže zákazník je priťa-

hovaný reklamou,  predavač musí 

vynikať v umení prezentácie 

a marketingového správania,  čoho 

cieľom je,  samozrejme,  vzbudiť 

záujem. S tým sa spája správne 

načasovanie oslovenia zákazníka 

a zároveň spôsob komunikácie. 

Výskumy ukazujú,  že formulácia 

otázok je základom úspechu až do 

tej miery,  že ak sa na jednu vec 

spýtame dvoma spôsobmi,  dosta-

neme dve rozdielne odpovede. 

Ako príklad môžeme uviesť pozitív-

ne formulácie typu: „ Mali by ste 

záujem o...? “  a negatívne formu-
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lácie ako: „ Nechceli by 

ste...? “ ,  ktoré nakoniec často 

rozhodnú o tom,  či predáte ale-

bo nepredáte. Rovnako je dôle-

žité aj poradie podávaných infor-

mácií a práca so slovíčkom 

„ a le “ . Informácia vo forme „ A  

ale B “  môže priniesť úplne iný 

výsledok,  než informácia vo 

forme „ B ale A “ . Prečo? Na-

pokon,  povedali ste aj A,  aj B,  

tak aký rozdiel urobí poradie? 

Ľudská psychika to vníma tak,  

že ak sú dve informácie rozdele-

né slovom „ ale “ ,  tá prvá je 

nakoniec zatienená tou druhou.  

Takže ak poviete: „ Tento počí-

tač má výborný procesor,  ale 

operačná pamäť nie je najlep-

šia, “  vyznie to inak,  než keď 

poviete: „ Operačná pamäť na 

tomto počítači síce nie je najlep-

šia,  ale zato má výborný proce-

sor. “   

Ľudia majú tendenciu skôr vní-

mať a pamätať si druhú informá-

ciu,  takže ak už chcete formulo-

vať vetu s „ ale “ ,  treba si dať 

pozor na to,  aby bola pozitívna 

informácia na konci. 

Ďalšou zaujímavosťou je,  že 

keď ľudia nemajú konkrétny ná-

zor na nejakú vec,  väčšinou sa 

rozhodnúť nechať to tak,  ako to 

je predvolené,  pretože ak vám 

na niečom nezáleží,  načo by ste 

vynakladali úsilie na to,  aby ste 

to menili? Je teda obrovský roz-

diel povedať: „ Máme tu auto-

maticky nastavené zasielanie 

reklamných materiálov na vašu 

adresu. Chcete to zrušiť? “  

a sformulovať to: „ Chcete,  aby 

som tu nastavil zasielanie rekla-

mných materiálov na vašu adresu? “  Ak je to zákazníkovi viac-menej jedno,  v oboch prípa-

doch vám odpovie „ nie “ . Takáto drobnosť nakoniec spôsobí ten rozdiel,  že v prvom prípa-

de sa reklamné materiály zasielať nebudú a v druhom zas áno. A myslím,  že netreba zdô-

razňovať,  že aj toto urobí veľký rozdiel. Samozrejme,  nikto od predajcu nemôže chcieť,  

aby klamal,  takže väčšina firiem má v systéme automaticky predvolenú možnosť zasielania 

reklám s dodatočnou možnosťou zrušiť to. Ako teda vidíme,  malé zmeny dokážu urobiť 

veľké rozdiely,  a toto je len pár z mnohých vecí,  ktoré odlišujú dobrého predajcu od zlého. 

Ale vráťme sa k princípu AIDA. Ak sa nám pomocou správne formulovaných otázok 

a podávaných informácií podarilo vzbudiť záujem,  nastupuje na rad vyvolanie túžby. Sú to 

práve emócie,  ktoré majú pri akomkoľvek rozhodovaní hlavné slovo. Takže nech už mám 

koľkokoľvek potrebných informácií,  nekúpime si nič,  z čoho nemáme dobrý a príjemný  

 

pocit. Všetko môže vyzerať úžasne,  ale ak sa nám niečo nezdá ( hoci sami nevieme,  

čo ) ,  váhame a nakoniec si to možno rozmyslíme. Predavač si teda musí dať pozor na to,  

aby dal zákazníkovi v tej záplave informácií priestor vytvorenie pozitívnych emócií 

a nakoniec aj neodolateľnej túžby kúpiť si ponúkaný produkt. Na to je dôležité nielen tech-

nicky správne podanie informácií,  ale aj vytvorenie vzťahu so zákazníkom na osobnej 

úrovni. Ak sa to všetko podarí,  prichádza akcia,  čiže kúpa. 

 

Môžeme teda vidieť,  že predávanie je 

naozaj komplexná činnosť,  ktorá zahŕňa 

viac,  než pár naučených stratégií a dobre 

položených otázok. A to je práve ten dô-

vod,  prečo sú kvalitní predavači takí žiada-

ní a prečo tomu treba venovať oveľa viac 

času,  než nejaký týždňový rýchlokurz ge-

niality pri nástupe do zamestnania. 

V konečnom dôsledku je práve predavač 

v súčasnosti jednou z posledných konku-

renčných výhod kamenných obchodov 

oproti tým internetovým. 

 

Práve preto má odbor „ predavač “  

v súčasných podmienkach taký veľký  

zmysel. 

                   Michal Račko,  učiteľ 
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V posledných ro-

koch sa okolo neho 

p o  i n t e r n e t e 

a medzi ľuďmi šíri 

strašná panika. 

Väčšina ľudí síce 

nemá ani len poňa-

tia,  čo to ten gluta-

man vlastne je a ako ( údajne )  poškodzuje zdravie,  

ale o to viac sa mu zjavne vyhýbajú. Pretože je taký 

neznámy,  tajomný a temný,  viete. Už len to slovo 

naháňa hrôzu –  glutaman. Ale nie,  teraz vážne. 

Mamina mojej kamarátky robí na RVPS-ke 

( R egionálna veterinárna a potravinová sprá-

va ) ,  venuje sa bezpečnosti potravín a už dávnejšie 

mi povedala,  že glutaman je len mediálna bublina,  

ale v skutočnosti vôbec nie je škodlivý. Tak som sa 

rozhodla,  že trochu popátram na internete ( nie na 

tých pseudo-odborných stránkach o zdraví,  ale 

v článkoch,  písaných odborníkmi,  ktoré čerpajú zo 

skutočných vedeckých zdrojov ) . Čo som sa dozve-

dela? 

Kyselina glutamová a glutaman sú prídavné látky 

a označujú sa číslami ( áno,  to sú tie hrôzostrašné 

éčka,  ktorým by som sa chcela venovať v ďalšom 

čísle Prievanu )  E 620 až E 625 podľa formy,  v akej 

sú do potravín pridávané. Najznámejšia je sodná soľ 

označená číslom E 621. Glutaman patrí do kategórie 

prídavných  látok,  ktoré zvýrazňujú chuť potravín. 

Glutaman sodný je bezfarebný kryštalický prášok,  

nemá žiadnu vôňu,  jeho chuť je slaná a pripomína 

mäsový vývar. Popri kyslej,  sladkej,  horkej a slanej 

sa jeho chuť označuje ako piata chuť,  ktorej sa 

hovorí „ umami “ .  Tento výraz pochádza 

z japončiny a znamená „chutný,  delikátny “ .  

Voľný glutaman je bežne ( a prirodzene )  prítomný 

v ľudskom organizme… a nielen tam. V rôznych 

druhoch mäsa sa nachádza 20-40 mg/100 g. Hrášok 

obsahuje 200 mg/100 g,  kukurica 130 mg/100 g,  

paradajky 140 mg/100 g a huby 180 mg/100 g. Syr 

parmezán obsahuje až 1200 mg/100 g. Tu vidíme,  

že glutaman je naozaj bežnou záležitosťou a úplne 

prirodzenou zložkou potravín,  ktoré bežne konzu-

mujeme,  pričom nemusia byť ani umelo upravované 

alebo dochucované. Samozrejme,  do mnohých 

potravín je pridávaný umelo. Musíme si však uvedo-

miť,  že naše telo absolútne nedokáže rozlíšiť,  či 

prijatý glutaman pochádza z týchto zdrojov alebo 

ako nejaké to éčko. Takže žiadna tra-

gédia sa nekoná. Ale poďme sa na to 

pozrieť konkrétnejšie. 

Účinky glutamanu boli overované aj 

expertnou skupinou pod záštitou Sveto-

vej zdravotníckej organizácie ( W HO )  

a Svetovej organizácie pre poľnohospo-

dárstvo ( FAO )  už v roku 1988 

( t akže to nie je žiadna novinka ) . 

Výsledok? Žiadne negatívne účinky sa 

nezistili. Neboli pozorované negatívne 

účinky ani na centrálnu nervovú sústa-

vu po konzumácii 10 g glutamanu,  čo 

je v podstate nereálna hodnota,  ku 

ktorej sa za normálnych okolností na-

ozaj nemáte ako dostať,  nech už jete 

čokoľvek. Za bezpečnú hladinu príjmu 

glutamanu sa považuje 16 g/kg telesnej 

hmotnosti na deň,  čo je taktiež oveľa 

viac,  než ktokoľvek z nás dokáže skon-

zumovať pri normálnom stravovaní. 

Takže nech jete koľkokoľvek čohokoľ-

vek bežne dostupného,  glutaman by 

naozaj nemal predstavovať žiadne 

zdravotné riziko. 

Čo sa týka priemerného príjmu gluta-

manu na deň,  ten sa pohybuje medzi 

0, 5 g a 2 g v prírodnej forme a 0, 5 až 

1 g vo forme prídavnej látky. Nižšie 

hodnoty sa týkajú Európy a tie vyššie 

zas Ázie,  kde sa glutaman konzumuje 

v oveľa vyššom množstve… to viete,  

ázijská kuchyňa. Keď už hovoríme 

o vysokom príjme glutamanu,  v Európe 

je to približne 1 g a v Ázii 4 g denne,  čo 

je ešte stále nič v  porovnaní 

s maximálnou  bezpečnou dávkou.  

Rozšírený je aj mýtus,  že glutaman nie 

je vhodný pre deti. To,  že to nie je 

pravda,  dokazuje už len fakt,  že ma-

terské mlieko obsahuje 22 mg/100 g 

voľného glutamanu,  čo je desaťnáso-

bok množstva nachádzajúceho sa 

v kravskom mlieku. Dojča vo veku 3 dni 

s hmotnosťou 3 kg vypije približne 480 

g a mesačný kojenec s hmotnosťou 3, 

8 kg vypije 600 g materského mlieka. 

Príjem glutamanu prepočítaný na tele-

snú hmotnosť  je teda krátko po naro-

dení oveľa vyšší,  než je príjem bežného 

dospelého človeka. 

Takže v kocke: glutaman tvorí prirodzenú 

súčasť našej potravy už od narodenia; ľud-

ský organizmus nerozlišuje medzi prírodne 

prijímaným a umelo pridaným glutamanom; 

napriek „ zaručene pravdivým“  mýtom 

šíreným po internete a medzi ľuďmi žiadna 

štúdia nezistila akýkoľvek negatívny vplyv 

na ľudské zdravie; maximálne bezpečné 

množstvá príjmu glutamanu sú vo výške,  

v ktorej sa k nim bežný človek s bežným 

stravovaním nemá ako dostať. Navyše –  

používanie glutamanu umožňuje výrob-

com znižovať použitie soli,  ktorá je pre 

naše zdravie škodlivejšia a v našich konči-

nách je jej spotreba dosť vysoká. 

Tento článok by som uzatvorila s tým,  že 

naozaj netreba veriť všetkému,  o čom sa 

medzi ľuďmi hovorí ako o samozrejmosti. 

A keď sa už dostanete k nejakému člán-

ku,  ktorý sa tvári odborne,  v prvom rade 

si pozrite,  kto ho napísal. Je to nejaký 

renomovaný odborník alebo obyčajný 

redaktor? A po druhé –  ak to aj nepísal 

profesionál v danej oblasti,  sú pod člán-

kom uvedené aspoň nejaké vedecké 

zdroje,  alebo vychádza len z akýchsi 

„ b ežne známych faktov “  a bližšie 

neuvedených „ a mer ických vý-

skumov “ ?  

 

Ak by niekoho zaujímalo,  odkiaľ som 

čerpala ja,  bol to hlavne článok „ Mýty 

a fakta o glutamátu “  doc. Ing. Jiřího 

Bráta,  CSc. ( pokojne si ho vygoogli-

te ) ,  ktorý bol uverejnený v časopise 

Výživa a potraviny ( číslo 4/2014 )  

a čerpá napr. aj z materiálov WHO 

a Cambridge University.  
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Detí s poruchami správa-

nia neustále pribúda –  to vám povie 

každý odborník,  ktorý sa touto prob-

lematikou zaoberá. Nikto však 

s istotou nevie,  prečo sa tak deje. 

Vraj za to môže byť zodpovedná 

doba,  vývoj spoločnosti. Uprednos-

tňovanie materiálnych hodnôt; tlak 

na nárast pracovného a životného 

tempa; sociálna situácia a stabilita 

rodín; rúcajúce sa medziľudské vzťa-

hy. Vlastne všetko,  čo vplýva na 

výchovu a prostredie dieťaťa. Teda,  

aspoň sa tak vyjadrujú niektorí psy-

chológovia. Neviem. A keby som aj 

vedela,  som asi príliš malá ( a ko 

každý jednotlivec )  na to,  aby som 

s tým niečo urobila.  

Čo však viem,  je,  že 

každý z nás môže svojou trochou 

prispieť k tomu,  aby naši kamaráti 

a spolužiaci,  ktorí tieto poruchy 

majú,  netrpeli ešte viac. Aby nedo-

plácali na našu nevedomosť,  náš 

nezáujem a naše nepochopenie.  

Sama som si dobre vedo-

má toho,  že je to ťažké,  pretože 

s niekým takým žijem –  so svojím 

bratom. Dovoľte mi,  aby som vám 

aspoň takto z druhej ruky priblížila 

problém porúch správania z druhej 

strany barikády.  

A odkiaľ mám vlastne 

informácie? Odkedy Peťovi diagnos-

tikovali ADHD ( porucha pozornosti 

spojená s hyperaktivitou ) ,  rodičia 

sa tomu začali dosť venovať 

a zapojili do toho celú rodinu. Zohna-

li sme odborné materiály a snažíme 

sa prísť na to,  čo urobiť,  ako mu 

pomôcť… Po prvé,  dnes už vieme,  

že keby sme mali tieto informácie 

skôr,  postupovali by sme úplne inak. 

A po druhé,  zisťujeme,  že nech 

robíme čokoľvek,  všetko to troskotá 

práve na nepochopení okolia,  ktoré 

som spomínala. A ak máte vo svojej 

triede alebo vo svojom okolí niekoho 

podobného,  skúste pochopiť,  že 

veci môžu byť iné,  než sa na prvý 

pohľad javia. 

Hlavným problémom je 

v mnohých prípadoch to,  že poru-

cha sa nediagnostikuje dostatočne 

skoro. Rodičia sa často upokojujú 

tým,  že: „ To má len také obdo-

bie, “  alebo: „ Z toho vyrastie, “  

no… ono to môže byť úplne inak. 

Väčšina rodičov si totiž neprizná,  že 

ich dieťa potrebuje odbornú pomoc 

a problém prehliadajú,  kým sa raz 

nestane niečo vážnejšie –  kým neutečie z domu alebo niekomu neublíži. A vtedy už môže byť neskoro. 

Deti s poruchami správania potrebujú špecifický prístup a kým ho nemajú,  problém sa len prehlbuje. 

A keď sa ignoruje príliš dlho,  je už ťažké niečo s ním robiť.  

Samozrejme,  väčšina detí prejde obdobím trucovania,  vzdoru a negativistického správania. 

To je prirodzené a prešli sme si tým snáď všetci. Ak však už rodičia začínajú cítiť,  že výchovu nezvlá-

dajú a vymyká sa im spod kontroly,  je najlepšie navštíviť odborníka. Problém je,  že väčšina rodičov má 

pocit,  že by to bolo ich zlyhanie,  a dlho si vážnosť situácie nechcú priznať. Faktom ale je,  že poruchy 

správania často vôbec nesúvisia s výchovou a rodičia za ich vznik naozaj nemôžu. Ani za to,  že situá-

ciu nezvládajú. Takže ak máte pocit,  že vaše dieťa prechádza niečím podobným a vy už neviete,  čo 

by ste preň mohli urobiť,  úprimne –  zájdite za odborníkom. Možno to naozaj nie je vaša chyba 

a rozhodne v tom nie ste sami. V súčasnej dobe určite nie! Možno zistíte ( tak,  ako zistilo veľa rodi-

čov ) ,  že návšteva psychologicko-pedagogickej poradne a rozhovor s odborníkom vám dokonca do-

káže uľaviť a zmierniť stres,  ktorý sa vo vás počas celého problémového obdobia hromadí. Verte,  že 

nevedomosť,  zúfalstvo a pocit bezmocnosti je v takejto situácii to najhoršie. Tak pre vaše dieťa,  ako 

aj pre vás… a pre stabilitu celej rodiny. My sme si tým prešli… a mamina dnes hovorí,  že keby vedela 

to,  čo vie dnes,  situáciu by riešila úplne inak a oveľa skôr. 

Čo sa okolia týka,  sú tu ďalšie problémy. Na deti s poruchami správania sa mnoho ľudí 

pozerá ako na zlé a hlúpe. Tvrdia,  že psychológovia si vymýšľajú rôzne divné diagnózy namiesto 

toho,  aby na rovinu povedali,  že ich klient je len ďalší tupý grázel. Nedokážu a nechcú si priznať,  že 

správanie týchto detí často vôbec nesúvisí s inteligenciou a často ani s chuťou škodiť či robiť problé-

my. Nie je to o vôli! Dieťa sa často ani nechce správať tak,  ako sa správa,  trápi situácia ho trápi,  ale 

samo ju nedokáže ovplyvniť ani zmeniť. Na takýto postoj okolia deti často reagujú tým,  že stratia aj 

tú poslednú motiváciu o niečo sa snažiť. To problém len zhoršuje. 

 O deťoch s ADHD sa väčšinou hovorí ako o tvrdohlavých a neposlušných. Naozaj to ale 

nie je tým,  že by to robili naschvál alebo zámerne. Ich správanie nevyplýva zo zlých úmyslov,  hoci 

to tak môže vyzerať. ADHD je skrátka spôsob fungovania mozgu,  ktorý je z nejakého dôvodu nasta-

vený na prílišnú aktivitu a nie je schopný utlmiť sa. Mozog hyperaktívneho dieťaťa jednoducho nedo-

káže udržať pozornosť,  nech by akokoľvek chcel. Dieťa svoje správanie teda nie je schopné ovládať 

vôľou a často vôbec nemôže za to,  čo sa s ním deje. Podobne ako vy nemôžete ovplyvniť to,  že sa 

vám čká,  že kýchate či zívate.  

Viem,  že pre zdravého človeka je ťažké uveriť tomu,  ale je to tak a nespočetné vedecké 

výskumy to dokazujú. Problém je,  že keď vidíme ochrnutého človeka,  je nám jasné,  že nemôže 

behať; ľudia si už na fyzické postihnutia zvykli a nikto nebude vozíčkara obviňovať z toho,  že sedí 

len preto,  lebo je lenivý. Každý chápe,  že ochrnutý človek jednoducho chodiť nemôže a nie je to 

len nedostatkom vôle. Ak však povieme,  že dieťa má zmenenú biochémiu mozgu,  ktorá mu zne-

možňuje udržiavať pozornosť a tlmiť svoju aktivitu počas hodiny,  kopa ľudí povie: „ To je hlúposť… 

skrátka nechce,  je to obyčajný flákač a nevychovanec,  nič viac.“  Aký je v tom rozdiel? Prečo 

poruchy tela berieme ako samozrejmosť a na poruchy mysle sa stále pozeráme s takou veľkou 

nedôverou? Prečo psychológov obviňujeme z toho,  že si vymýšľajú diagnózy namiesto toho,  aby 

sme si uvedomili,  že žijeme v dobe,  v ktorej má veľa detí problémy,  o ktorých naši rodičia ani 

nevedeli? Pribúda pacientov s ochorením na rakovinu,  cukrovku,  alergie ( skrátka všetky civili-

začné choroby )  a všetci sa zhodneme na tom,  že je to pravda. Keď sa však hovorí o tom,  že 

pribúda porúch správania,  zrazu sa tvárime,  že to len psychológovia dnes diagnostikujú hocikoho. 

Prečo? Depresia sa dostáva na prvé miesto práceneschopnosti na svete,  úzkostné poruchy už 

dnes nie sú nič výnimočné. Tak čo nám bráni priznať si,  že tá „ skazená mladá generácia “  za to 

možno nemôže až tak,  ako sme si mysleli? Že schopnosť sebaovládania už nie je taká samozrej-

mosť,  ako by sme chceli veriť? Že všetci sme napokon možno obeťami doby,  ktorá z nás vysáva 

život a ničí nás? Že stále viac ľudí sa už rodí s nastavením tela a mozgu,  ktoré znemožňuje nor-

málny a zdravý duševný život? 

Takže môj odkaz pre vás je: Sme v tom spolu. Skúsme byť k sebe tolerantnejší. Skús-

me veriť,  že ľudia nie sú takí zlí,  ako si často myslíme. Skrátka majú problémy,  ktoré si my ne-

vieme predstaviť. A buďme vďační,  ak si ich nevieme predstaviť. Netvárme sa však,  že neexis-

tujú. Urobme z ADHD a podobných diagnóz nástroj porozumenia a zblíženia,  nie nadávku či 

trápny vtip…. 

 

( p okračovanie v budúcom čísle )  

STR ÁN KA 5 

PORUCHY SPRÁVANIA A POCHOPENIE 



Žiacka školská rada –  čo to 

vlastne je? Kto sme? Čo robíme? 

Samozrejme,  asi sa nenájde veľa 

žiakov,  ktorý by tento názov nikdy 

nepočuli,  ale čo konkrétne si pod 

ním predstavujete? Že neviete? 

Práve to je ten dôvod,  ktorý ma 

donútil napísať tento článok,  

v ktorom by som vám chcela priblí-

žiť našu činnosť 

a poskytnúť vám infor-

mácie,  ku ktorým ste 

zatiaľ nemali možnosť 

sa dostať.  

Čo je to teda 

Žiacka školská rada 

( o dteraz pre zjedno-

dušenie už len ŽŠR ) ? 

Je to orgán,  ktorý za-

stupuje záujmy žiakov 

strednej školy,  pričom 

jej členovia sú ich vole-

nými reprezentantmi vo vzťahu 

k riaditeľovi a vedeniu školy. ŽŠR 

vznikli prijatím zákona č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov,  

kde ich vznik a poslanie upravuje § 

26 uvedeného zákona. 

Počas niekoľkoročného fun-

govania našej ŽŠR sa v nej už vy-

striedalo niekoľko desiatok študen-

tov všetkých ročníkov,  ktorí sa 

snažili spraviť pre svojich spolužia-

kov čo najviac. Snáď každý z nás 

má nejaký problém,  ktorý sa nako-

niec rozhodneme neriešiť,  pretože 

často nemáme čas a chuť. Čo však 

vtedy,  keď je ten problém natoľko 

vážny,  že nám znepríjemňuje exis-

tenciu na škole a pridávajú sa 

k nemu ďalšie a ďalšie? Práve na 

to sme tu my! Zástupcovia z každej 

triedy na zasadnutiach prerokujú 

množstvo návrhov a problémov 

jednotlivých tried,  skupín žiakov 

alebo dokonca aj žiakov ako jed-

notlivcov. Ako predsedníčku ma 

najviac trápi,  že mnohí žiaci 

ani len nemajú poňatia,  že 

ŽŠR má možnosť zlepšiť im 

život na škole a často neinfor-

mujú svojich zástupcov. Ja sa-

ma som sa stretla so žiakmi,  

ktorí nemali záujem spolupra-

covať napriek tomu,  že by to 

pomohlo im samým. Začala 

som uvažovať,  prečo to tak je. 

Prečo nechcú pomoc,  ak ich 

niečo trápi? Prečo nemajú 

chuť zveľadiť našu školu 

a spríjemniť život v nej? Často 

je to tým,  že sa boja možných 

následkov a toho,  že by tým 

niečo mohli pokaziť,  ale práve 

na to sme tu my,  ktorí si tieto 

návrhy rozdelíme,  spracujeme 

a prednesieme vedeniu. 

Kto teda sme? Sme 

zoskupenie žiakov zo všetkých 

ročníkov,  od prvého až po ma-

turitné. Sme rodina,  máme 

rôzne funkcie,  pomocou kto-

rých si delíme prácu,  ktorej je 

niekedy až nad hlavu. No aj 

napriek tomu sa snažíme 

a  s p o l u p r a c u j e m e 

s množstvom iných škôl 

a organizácií,  dokonca aj 

s ministerstvom školstva. 

S Radou mládeže Žilinského 

samosprávneho kraja spolu-

pracujeme už veľmi dlho 

a dáva nám množstvo poznat-

kov,  organizuje množstvo ško-

lení,  ktoré pomáhajú pri fungo-

vaní ŽŠR. Preto je hlavnou úlo-

hou tak mňa,  ako predsedníč-

ky,  ako aj akéhokoľvek iného 

zástupcu,  spolupracovať,  

spoznávať,  komunikovať,  re-

prezentovať žiakov a školu 

a riešiť akúkoľvek vzniknutú 

situáciu. 

Čo robíme? Jednodu-

cho povedané –  

všetko,  čo treba. Ako 

som už spomínala,  

riešime množstvo 

problémov,  organi-

zujeme rôzne škol-

ské aj mimoškolské 

akcie,  ako napríklad 

imatrikulácie či stre-

doškolský bál,  na 

ktorom sa stretávajú 

schopní žiaci z mnohých škôl. 

Organizujeme tradičné zbier-

ky,  ako napr. „ Pomôžme 

im “ ,  pričom zbierame fi-

nančné dary pre psíkov 

z mikulášskeho útulku. Tento 

rok sme vyzbierali takmer 

140 EUR a vďaka mnohým 

z vás majú psíky postarané 

o stravu na niekoľko mesia-

cov. V takých momentoch si 

uvedomíte,  že ten vynalo-

žený čas za to naozaj stojí. 

Preto by som vám 

chcela poďakovať tak 

v menej mojom,  ako aj ce-

lej ŽŠR,  za pomoc pre 

bezbranné tvory,  ktorými 

sa často cítite byť aj vy sa-

mi. Nezabúdajte preto,  že 

ŽŠR je váš hlas,  je to 

spojka medzi  vami 

a učiteľmi,  ktorá sa vyna-

snaží čo najlepšie reago-

vať na vaše podnety 

a pomôcť vám,  ako to len 

bude možné. 

 

STR ÁN KA 6 

ŽIACKA  ŠKOLSKÁ RADA 



 

Dňa 4. 3. 2014 pod vedením pani Ing. Z. Giraškovej a pani Bc. N. Lúčanovej sa žiaci stretli vo vestibule našej školy 

a zabavili sa pri dobrej hudbe,  speve,  výborných zákuskoch a v sprievode masiek ( žiaci ) . Tancovali,  spievali,  

a hlavne sa smiali na maskách ktorých boli: novomanželia,  cigánky,  šašovia, ... 

 

HISTÓRIA 

Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škare-

dou –Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40-

dňový pôst do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi 

zimou a jarou. 

 

Fašiangy na dedine –  Oslavy sa regionálne líšili,  aj keď sa 

vyskytovali aj spoločné črty. Napríklad v regióne Liptov a v 

obci Čičmany sa varila praženica,  na ktorú bola pozvaná celá 

dedina. Mládenci najprv týždeň pred zábavou chodili po dedine a pozývali dievčatá,  ale aj starších. Pri tejto ob-

chôdzke nezabudli zozbierať vajíčka a slaninu. Praženicu väčšinou pripravovala richtárka,  potom sa začínala 

zábava,  na ktorej boli aj pražené šišky,  karamel,  závin,  huspenina a ďalšie miestne špeciality. 

 

Fašiangy v meste –  Robili ich remeselnícke cechy. Teda skôr sa tu konali zábavy,  ktorých hlavnými organizá-

tormi boli tovariši. Väčšinou sa konali v dome majstra,  pretože tu sa vítali noví tovariši,  ktorým bolo poskytnuté 

krátkodobé ubytovanie. V tomto období sa zvykli stávať z 

učňov tovariši. Museli však uspieť v rôznych skúškach. 

Napríklad v Kežmarku bolo typické kúpanie v studenej a 

potom teplej vode,  nosenie na žrdi atď. Jednotlivé ce-

chy konali sprievody a snažili sa o čo najväčšiu atraktív-

nosť. Mlynári behali na chodúľoch,  debnári krútili nad 

hlavami obručami a podobne. Remeselnícke fašiango- vé 

zvyky zanikli pred 1. svetovou vojnou. 

 

Pani učiteľky pripravili tradičné šišky,  fánky atď.,  ktoré chutili každému. Ako nápoj sme mali SANQUIK. Všet-

kým sa to veľmi páčilo a myslím,  že boli spokojný. 

Ďakujeme pani učiteľkám za krásne prežité chvíle!  

STR ÁN KA 7 

FAŠIANGY,  TURÍCE... 



 

Vo štvrtok 25.9.2014 sme pripravili pod odborným vedením 

Mgr. Iľanovskej a D.Uličnej "Čokoládový deň". V príjemnom 

prostredí odbornej učebne ste si mohli vychutnať šálku la-

hodnej belgickej čokolády. Čokoládu Vám s ochotou pripra-

vovali žiaci M.Staroňová ( II.A ) ,  T. Čolláková ( II.A ) ,  K. 

Pulišová ( II.A ) ,  M. Nosický ( II.D )  a B.Mikolajová 

( I I.D ) . Nakoľko sa tento deň stretol s Vašim záujmom bu-

deme aj do budúcna pripravovať podobné dni. 

STR ÁN KA 8 

Čokoládový deň 

Svetový deň cestovného ruchu 

( W orld Tourism Day –WTD)   

sa po prvýkrát začal oslavovať 27. septembra 1980. Na-

časovanie svetových osláv bolo zvolené na konci turistic-

kej sezóny na severnej pologuli a na začiatku sezóny na 

južnej pologuli,  keď je cestovný ruch v mysliach miliónov 

ľudí po celom svete. Žiaci III.C triedy odbor Marketingový 

pracovník v Cestovnom ruchu v spolupráci so združením 

Klaster LIPTOV propagovali zaujímavosti aj aktuálne 

podujatia nášho regiónu. O rok starší spolužiaci zo IV.C 

propagovali Svetový deň cestovného ruchu v škole aj 

školskej reštaurácií Mladosť. Svetový deň cestovného 

ruchu sa stal vhodnou príležitosťou na vyskúšanie nau-

čených vedomostí a zručností a získanie zaujímavých 

názorov o úrovni cestovného ruchu na Liptove od verej-

nosti.  

Someliersky krúžok 2014/2015  

 

Október je mesiac,  kedy sa 6.10. prvýkrát stretli mladí 

somelieri HA z 1.A,  1.D na odbornej učebni STO2. Pod 

vedením odbornej učiteľky a Profesionálnej somelierky 

PhDr. A. Žiklovej budú každý pondelok a utorok spozná-

vať tajomstvá vínnej kultúry.  

"Sme tu,  pretože chceme vedieť viac."  

 

Hovorme o jedle  

V dňoch od 13-17.10.2014 prebiehali pod vedením 

Ing. Feriancovej na odborných učebniach TEC1 a 

TEC2 praktické odborné exkurzie pre žiakov ZŠ v 

rámci vzdelávacieho projektu "Hovorme o jedle". Od-

borné učiteľky Ing. Girašková,  Bc. Lúčanová,  Ing. 

Zajacová a Ing. Lukáčová spolu so žiakmi zaujímavý-

mi aktivitami priblížili tému stravovacích návykov a 

zdravého životného štýlu. Ochutnávku a prezentáciu 

zdravých potravín pripravili žiaci z II.C pod vedením 

Mgr. Maruškinovej.  

 

Svetový deň výživy  

Šestnásty október vyhlásila Organizácia pre výži-

vu a poľnohospodárstvo 

OSN za Svetový deň výživy. Pri tejto príležitosti 

učiteľky odborných predmetov a majsterky odbor-

ného výcviku so žiakmi HA pripravili netradičné 

vyučovanie spojené s ochutnávkami všetkého,  čo 

moderná gastronómia,  somelierstvo a barmanstvo 

spojené so stolovaním a aranžovaním ponúka vo 

farbách jesene. Všetkým zúčastneným patrí srdeč-

né poďakovanie.  



 

 

Barmanská súťaž Eurocup 2014  

Hotelová akadémia v Prešove po roku opäť dáva priestor šikovným barmanom v rámci medzinárodnej barman-

skej súťaže juniorov EUROCUP 2014,  ktorá je jednou z najprestížnejších súťaží v EURÓPE. Na medzinárodnej 

úrovni Prešov hosťoval 28 družstiev zo Slovenska a 10 družstiev zo zahraničia v celkom počte 74 súťažiacich. 

Našu školu reprezentovali žiaci Alica Berta Kubančíková ( IV.A )  a Erik Běhal ( I I.B ) . Mali sme tú česť,  že 

našu žiačku Alicku hodnotila komisárka,  novopečená majsterka sveta Mgr. Janka Karkušová,  ktorá vyzdvihla a 

pochválila dokonale zvládnutú techniku prípravy nápojov a veľmi elegantnú prácu našej barmanky,  načo sme 

boli právom hrdí,  že takéhoto uznania sa dostalo práve nám od úradujúcej majsterky sveta. Žiak II.B triedy Erik 

Běhal bol debutantom na 22. ročníku Eurocup 2014,  kde v tvrdej a nekompromisnej konkurencií na európskej 

úrovni sa nestratil a dôstojným vystúpením reprezentoval našu školu. Vybojoval si bronzovú medailu a diplom. 

Zároveň získal uznanie hodnotiacej komisárky z ČR,  ktorá jeho výkon ohodnotila ako bravúrne zvládnutie bar-

manskej techniky pri príprave nápojov. Svojím šarmom a galantným vystúpením si získal i srdcia prešovského 

publika. Naším súťažiacim k výbornému umiestneniu blahoželáme. Naše veľké poďakovanie patrí aj vedeniu 

našej školy,  že nám neustále vytvára kvalitné podmienky na prípravu našich žiakov. 

STR ÁN KA 9 

 

Najkrajšia torta 

Slovenska 2014  

Dňa 16.10.2014 sa MOV Katarína 

Sivková a žiačka II.E triedy Nikola 

Betincová zúčastnili súťaže "O naj-

krajšiu tortu Slovenska",  ktorá sa 

tento rok konala v Púchove. Na-

priek silnej konkurencii sme získali 

v kategórii junior bronzový pohár.  

 

Barmanský cross  

Pri príležitosti Svetového dňa výživy sme v rámci barmanského krúžku,  zre-

alizovali 1. ročník Barmanského crosu,  kde si žiaci zmerali svoje sily a zruč-

ností nosenia tácky s fľašou a pohármi v šprintovom behu na rýchlosť,  ako 

aj dodržanie naliateho objemu nápoja.  

1. miesto získal žiak 2.B Marek Jakubčiak  

2. miesto získal žiak 3.B Boris Bielik  

3. miesto získal žiak 3.A Patrik Kročan  

Osobitnú cenu získala žiačka 2.B Alexandra Duchoňová . 

Víťazom srdečne gratulujeme a zároveň sa tešíme na ďalší ročník Barman-

ského crossu.  

 

Somelier Junior začiatočník 2014  

Dňa 27.10.2014 sme odovzdaním certifikátov žiakom II.A HA ukončili týždeň odborných senzorických zruč-

ností a vinárskych zaujímavostí z pivníc vinárov Slovenska pod názvom "Somelier Junior začiatočník". Vše-

tci žiaci boli úspešní a taktiež majú záujem rozvíjať svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti v oblasti so-

melierstva aj v budúcnosti. Kurz sa uskutočnil pod záštitou Centra odborného vzdelávania s lektorkou PhDr. 

A. Žiklovou –  profesionálnou somelierkou. Účastníkom kurzu srdečne blahoželáme! 



Deň s knihou 

18.12. 2014 PK SJL a PK SS pripravili akciu,  ktorej 

cieľom bolo spríjemniť si poslednú hodinu SJL čítaním 

knihy v rámci projektu "Vráťme knihy do škôl". Vo via-

nočne vyzdobenej triede pri voňavom čaji a medovníč-

koch si viaceré triedy vypočuli vtipný príbeh zo školské-

ho prostredia,  ktorý čítali žiačky 5. ročníka HA 
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Olympijské rekordy v anglickej 

olympiáde 

Olympiáda v anglickom jazyku v tomto školskom roku má 

už svoje sedemročné pokračovanie. 21 najlepších štu-

dentov sa zúčastnilo školského kola,  ktoré sa uskutočni-

lo 10.12.2014. Všetci preukázali svoju „ olympijskú zdat-

nosť “  v posluchu s porozumením,  gramatickom teste,  

slovnej zásobe,  čítaní s porozumením a komunikačných 

zručnostiach vo forme hrania rolí a obrázkového príbehu. 

Súťažilo sa v troch kategóriách a víťazmi sa stali: v kate-

górii 2A ELIŠKA BALÁŽOVÁ z 2.C,  v kategórii 2B JA-

KUB HURŇANSKÝ zo 4.C a v kategórii 2C2 IVANA SA-

MAŠOVÁ zo 4.B.Víťazi školského kola postupujú do ob-

vodného kola olympiády,  ktoré sa bude konať 

15.1.2015.V školskom kole sme odmenili všetkých účast-

níkov sladkou odmenou a prví traja súťažiaci dostali od-

menu vo forme školských potrieb. Naše poďakovanie 

patrí všetkým zúčastneným študentom. 

BOLESŤ 
 

Je sám. Je sám ako túlavý pes. 

Cíti sa však inak. Omnoho horšie. 

Cíti sa,  akoby stál v tŕní,  

akoby sa snažil prejsť žeravím údolím. 

Kričí,  ale nikto ho nepočuje. 

Nikto nepočuje,  ako prosí o pomoc. 

Prestal vládať. Zastane. 

V mukách si kľaká na kolená a prosí. 

Prosí o pomoc. 

 

Je sám. Je sám ako túlavý pes. 

Cíti sa však inak. Omnoho horšie. 

Cíti sa,  akoby mal v každom kúsku tela  

pichnutý žeravý nôž,  akoby 

 mu srdce kradli ešte keď dýcha. 

Nevládze. 

Stoná,  kričí,  smeje sa,  z bolesti  

sa stáva blázon. 

Pomaly si sadá na zem a  

počuje len niečí plytký smiech a nárek. 

Chce kričať,  no nevládze sa viac brániť. 

Zalapá po dychu a  

vzápätí leží. 

Leží a hľadí na blikajúcu 

červenú žiaru nad ním. 

 

Dievčatko v bielych šatách 

k nemu si kľaklo a  

položilo sviečku k jeho spotenej tvári. 

Zmizlo. 

Upretý pohľad na sviečku bielu a  

srdce tlčie rýchlejšie,  rýchlejšie, .... 

 

Sviečka zhasla. 

Jeho spotená tvár je minulosťou. 

Bezvýznamný pohľad do prázdna a  

bezvládne telo. 

Nič viac. 

S jediným výdych odišlo všetko,  

čo kedysi bolo. 

Všetko zmizlo. 

A on tam leží. 

 

Je sám. Je sám ako túlavý pes. 

Cíti sa však inak. Omnoho lepšie. 

Cíti sa,  ako by bol v nebi. 
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SEN 

Na mysli mám veľa slov,  

pospájať ich chcem. 

Mám tak veľa detských snov,  

presne viem,  čo chcem. 

Chcem byť princezná,  

čo nájde svojho princa 

taká,  čo svet zlý nepozná 

a za nič nehanbí sa. 

Mať priateľov,  tých skutočných 

lebo tých UŽ nemá nik. 

Správať sa ako malé dieťa 

hrať sa,  šantiť,  kričať,  spievať. 

Zároveň však dospelá  

dáma krásna,  vyspelá. 

Robiť si,  čo chcem,  

robiť to,  čo nemôžem. 

Kráčať v krásnej záhrade,  

plnej kvetov bielych,  

ruka v ruke s princom v sne 

to je pre mňa prepych! 

Áno,  snívam tento sen,  

pevne v neho verím. 

Nikdy s tým neprestanem,  

veď raz si ho splním. 

 

„ PRIATEĽ “  

 

Otvorím oči a bežím. 

Bežím pred niečím,  

niečo ma naháňa. 

Snáď je to len únava. 

Naozaj neviem,  čo sa deje,  

na mieste stojím,  nehýbem sa. 

Na hrudi ma čosi hreje. 

Bojím sa. 

Netuším,  čo ma čaká. 

Všade je tma a chlad. 

Predo mnou sa javí mláka. 

Z mláky vzniká mrak... 

....a znova chlad. 

Hruď mi horí,  už aj hlava. 

Je to naozaj tá únava? 

Je to pravda? Je to zrada? 

Mrak je čierny ani uhlie,  

zrazu človek stojí pri mne. 

Niečo vraví...vraví mne? 

Natiahne ruku krásna žena. 

Neviem,  čo mám robiť,  

začínam sa potiť. 

Chcem kričať,  no nemôžem. 

„ P oď , ja ti pomôžem. “  

Neviem,  či jej môžem veriť. 

„ S om tvoj priateľ! “  

Priateľ?.....Budem veriť! 

Podám jej ruku a.... 

padám....padám dole. 

Kričím,  no nikto nič. 

Spadnem a som v poriadku. 

Naozaj mi nie je nič? 

Niekto ma za plece chytí 

obzriem sa. Vidím iba plno smetí a... 

Zatajím dych, vidím muža. 

„ Č o je to? “  

„ T voja duša! “  

Prebudila som sa, spravila si kávu,  

stále som však cítila hroznú únavu. 

Niekto zrazu zazvonil,  

tak som sa pozviechala. 

Bola som celá otlčená, celá dolámaná. 

Bola to moja priateľka, otočená chrbtom,  

chytila som ju za ruku, šibla po mne zrakom. 

Premohol ma známy pocit, padala som v tme. 

Zrazu som pochopila, o čo tu ide. 

Chytila som hrozný kašeľ 

a ona s úškrnom 

„ J a som tvoj priateľ! “  

Naša trieda 

 7:30 každé ráno, 

v škole sedí konské stádo. 

Na hodinu zvonilo, 

všetkým nám už zlepilo. 

Píšeme dnes z toho mäsa? 

Nik nič nevie, bojíme sa. 

Keď tu zrazu všetko stíchne, 

učiteľka na nás skríkne: 

„ R ozdajte si papiere! “  

Zbohom našej kariére! 

Cez písomku všetci vzadu, 

sú tam ako na parádu. 

Všetci sedia ako mrkvy, 

nik nič nevie, všetci sú mĺkvy. 

Pozbierame papiere. 

Na srdci nás zahreje, 

čo tu všetci vidíme, 

po 3-bitke sliníme. 

Jedna 3-bit pre 23 ľudí, 

to človeka vie povzbudiť. 

7:45 už je 

Paľko sa nám zjavuje. 

Dnes tu budem celý deň, 

asi sa teraz najem. 

Prišla tretia hodina, 

už sa peklo začína. 

Učiteľka vošla dnuká 

v bruchu mi už trocha žblnká. 

„ K  tabuli! Ty, dievča vzadu! “  

Ja že som len na parádu. 

Postavím sa, celá zblednem, 

v bruchu mi už trochu redne. 

Hovorím len to, čo viem, 

vlastne to, čo počujem. 

Za jedna mám, prečo nie? 

Keď to vlastne celé viem? 

Teda správne povedané, 

Eso, Denda díky za ne. 

Za tie vaše rady, 

čo pozná už každý. 

A tá šiesta hodina? 

Tam sa peklo začína! 

Ja som mladý Lucifer 

a ty diabol, tomu ver! 

Myslíte si že sme vadní? 

Ale kdeže! Sme len HLADNÍ! 

 

 

 

 


