Je to neuveriteľné, ale pomaly je tu koniec roka a my,
študenti doslova počítame, koľko dní zostáva do zimných
prázdnin, koľko hodín „mordovania“ v škole nás ešte čaká,
prípadne uvažujeme, ako si opraviť nejakú tú
známku...teda v tom lepšom prípade.

DOD na HA

Býva dobrým zvykom v tento čas želať si všetko naj,
obdarúvať sa darčekmi, ktoré nám robia radosť.
Veríme, že aj náš Akademik bude pre vás milým
prekvapením v tom našom predvianočnom
študentskom zhone. RR

Máte sa

načo tešiť!
Mikuláš

Valné zhromaždenie

Udialo sa – neušlo nám
1. Ustanovujúce valné zhromaždenie
Študentská spoločnosť Sixteen má za sebou prvé valné zhromaždenie. Konalo sa 1.
decembra v klubovni školy. Študenti predstavili svoj podnikateľský plán, manažment
a dozornú radu. Taktiež boli odsúhlasené aj stanovy študentskej spoločnosti. Odteraz sa
už môžu začať venovať výrobe prvých produktov. Držíme im prsty!

2. Mikuláš na Spojenej škole
A Mikuláš naozaj zavítal 6. decembra na Spojenú
školu a nie sám. Sprevádzali ho traja dobrotiví anjeli
a dvaja neposední čerti, ktorí všetkých študentov a
dokonca aj niektorých profesorov namazali čiernym
uhlím. Láskaví anjeli potom pomohli sv. Mikulášovi
poroznášať vo všetkých triedach darčeky v podobe
sladkých

horaliek.

Zavítali

dokonca

aj

medzi

učiteľov do zborovne, kde po vyrieknutí krátkych básničiek boli aj oni odmenení sladkou
maškrtou. Mikuláš so svojou skupinou nepriniesol len kôš plný dobrôt, ale aj vianočnú
náladu. Triedami i chodbami sa ozývali koledy a vzduchom sa niesla blížiaca sa atmosféra
Vianoc. Študenti prisľúbili, že si do študijných preukazov budú zbierať samé dobré

známky, aby aj v ďalšom roku boli ich výkony
odmenené mikulášskou nádielkou.
(©Mgr. Tatiana Braslavská)

3. Deň študentstva
Deň

študentstva

študentskou

úniou

bol

medzinárodnou

stanovený

na

17.

november a to na pripomenutie udalostí zo 17. novembra 1939, kedy bolo v Prahe po
protinacistickej demonštrácii popravených 9 študentov a tisíce ďalších boli poslaní do
koncentračných táborov. Pri príležitosti Dňa študentstva, ktorý bol 17. novembra, bolo
žiakom udelené voľno, ktorému sa určite
každý z nás potešil. Na nasledujúci deň v
piatok bol pripravený program pre nás,
študentov

tejto

školy,

v ktorom

bolo

zahrnuté vystúpenie ohnivej šou, na ktorom
sme boli vo svidníckom kine, ktoré bolo veľmi
zaujímavé. Po predstavení sa študenti vrátili
do

školy,

kde

nasledoval

medzitriedny

volejbalový turnaj, ktorý bol veľmi napínavý,
a

ktorého víťazom sa stali žiaci 2.A triedy. Tí, ktorí nemali záujem zúčastniť sa na

turnaji, hrali spoločensko-ekonomickú hru Business master, ďalší z nás si vypočuli
prednášku

o kozmetike alebo si zatancovali zumbu. Tento deň bol venovaný nám,

študentom, ale aj našim učiteľom, ktorí nás majú na krku. Bol to veľmi príjemný deň, po
ktorom žiakov prekvapili aj vstupenky na koncert Petra Cmoríka, ktoré dostávali zdarma
počas dňa.

4. Deň otvorených dverí na Hotelovej
akadémii
Počas dní 20.-22. novembra bol na našej škole
Deň otvorených dverí pre žiakov, ktorí majú
záujem študovať na našej škole. Prišli si obzrieť
našu školu, porozprávať sa s učiteľmi, obzrieť
si učebne, oboznámiť sa s formou hodnotenia
a poinformovať sa o mnohých iných veciach. Boli
zvedaví na hotelovú akadémiu, ale aj na obchodnú.
Na hotelovej škole ich najviac zaujala príjemná vôňa
jedál, ktoré pripravili študenti. Mnohí z nich si našu
školu

pochvaľovali

a niektorí

aj

potvrdili,

že

prihlášky určite dajú k nám.
Budeme im držať palce a s radosťou ich očakávať.

5. HC Košice : HKM Zvolen
Na veľkom hokejovom zápase sme sa zúčastnili aj my. A to
9. decembra 2011 v Košiciach, kde košický hokejový tím
bojoval proti Zvolenu. Do Košíc sme sa vybrali už na obed,
aby sme stihli spraviť menšie nákupy v nákupnom centre
a zároveň si obzrieť toto historické mesto plné kultúrnych
pamiatok. O 18:00 sme sa všetci zišli pred hokejovou arénou
U.S. Steel Košice a spoločne sme sa vybrali na zápas.
V prvej tretine Košice hneď bodovali, v druhej tretine
strelili ďalšie dva góly a jeden inkasovali. V tretej tretine Zvolen strelil druhý gól, ktorý
len zmiernil ich prehru, a tak Košice vyhrali 3:2. Počas celého výletu, ktorý organizovali
študenti z cestovného ruchu pod ochrannými
krídlami pani učiteľky Čabrejovej, bola skvelá
nálada, ktorú sprevádzal spev v autobuse na
oslavu výhry Košíc. Bol to príjemne prežitý
deň spojený s bojovou náladou počas zápasu
a uvoľnením sa pri spievaní v autobuse cestou
domou.

Chceme

sa

poďakovať

žiakom

cestovného ruchu za zorganizovanie tohto
výletu v rámci všetkých zúčastnených.

6. Školenie manažmentu v Košiciach
Ustanovujúcemu valnému zhromaždeniu študentskej
spoločnosti

Sixteen

predchádzalo

školenie

manažmentu. Uskutočnilo sa v Košiciach, dňa 16.
novembra a zúčastnilo sa ho 7 študentov našej školy
vrátane

3

študentov

predmetu

Podnikanie

v cestovnom ruchu, ktorí mali možnosť nazbierať
skúsenosti a hlavne informácie, ktoré neskôr určite
zúročia.

7. Prezentácia ročníkových prác
Po prvýkrát sa na našej škole žiaci tretích
ročníkov obchodnej akadémie stretávajú
s úlohou pod pojmom ,,ročníková práca´´.
Títo žiaci pracovali na svojich prácach
s pomocou svojich konzultantov/učiteľov,
ktorým prislúcha určitá téma ročníkovej
práce. Počas prípravy sa žiaci museli
potrápiť so získaním potrebných informácií
pre svoje práce, ktorá bola náročná a na
ktorej sa podieľali nielen samotní žiaci, ale
aj učitelia. Po dlhých konzultáciách
a preberaní rôznych tém sa konala prezentácia spracovaných ročníkových prác a to dňa 16.
decembra tohto roka. Tu žiaci ukázali svoje zručnosti v obhajobe svojich tém pred
komisiou, ktorá ich hodnotila. Na ich vystupovanie sa prišli pozrieť aj žiaci nižších ročníkov,
aby získali aspoň nejaké tie skúsenosti,
prípadne nápady, ktoré budú určite potrebovať
o rok, pretože už aj oni podľahnú tejto
novozavedenej činnosti na našej škole. Keď
prišiel ten deň ,,D´´ boli všetci tretiaci
vystrojení v oblekoch a sukniach, aby spravili
dobrý dojem na porotu ale aj žiakov, ktorí ich
prišli povzbudiť. Žiaci boli rozdelení do piatich
skupín, aby sa stihli všetci vystriedať. Každý
mal svoj čas a priestor na odprezentovanie

svojej práce. Po skončení prezentácií sa učitelia pýtali na názory študentov, ktorí sa
podieľali na tejto aktivite. Jeden zo spolužiakov sa na celú túto vec vyjadril takto: ,,

Prinieslo mi mnoho skúseností so zbieraním informácií, no hlavne som si mohol vyskúšať
prednes práce pred viacerými ľuďmi´´.

8.Vianoce očami študentov
... taký bol názov výtvarnej súťaže ktorú organizovala študentská rada. Milým prekvapením
bolo deväť súťažných prác, z ktorých práce číslo 1 (II.HA), č.3 (IV.HA), a č. 6 (V.HB)
boli vyhodnotené ako najlepšie.
Gratulujeme a ďakujeme všetkým ktorí sa do súťaže zapojili.

9. Buďme ako Dobrí anjeli
...v takomto znení sa v našej škole 15. 12. 2011 konala
predvianočná akcia, ktorej organizátorom bola 4. HA.
Táto aktivita bola nielen prezentáciou a ochutnávkou
vianočných dobrôt, ale bola spojená s dobrovoľnou
zbierkou pre tých, ktorí trpia zákernými chorobami.
Ďakujeme.

Vianoce vo svete
Odvšadiaľ sa na nás hrnie to krásne čaro Vianoc, avšak viete, ako sa tieto sviatky oslavujú
v zahraničí? Nie? Ponúkame vám niekoľko príkladov:
Vianoce v Číne: Rušný život v meste
V posledných rokoch Vianoce akceptuje čoraz viac Číňanov, predovšetkým s ohľadom na
svoje deti. „Čínske“ Vianoce sú však od tých,
ktoré sa oslavujú v západných krajinách,
dosť odlišné. V Číne je

Štedrý deň skôr

príležitosťou pre mladých, aby si viac
užívali. Nákupné centrá vtedy organizujú
veľké zľavy, reštaurácie ponúkajú špeciálne
menu na „vianočné večere“ pre mladé páry.
Ľudia chodia na diskotéky, do barov, do
kina, divadla a nákupných centier.
Vianoce v USA: Nakupovanie a party
Obdobie Vianoc v USA začína „Čiernym piatkom“, teda prvým dňom po dni Vďakyvzdania
(na konci novembra). Hneď po „Čiernom piatku“ sa v obchodoch a na verejných miestach
začnú

objavovať

vianočné

stromčeky

a

iná

dekorácia

s

tematikou

Vianoc.

Vianočné party pre priateľov a príbuzných sú veľmi obľúbené a firmy tiež organizujú
vianočné party pre svojich zamestnancov. Štedrý deň je najvýznamnejším dňom celého
sviatočného obdobia, keď sa rodiny a priatelia stretnú spolu, aby zasadli za štedrovečerný
stôl a rozdali si darčeky.
Vianoce v Brazílii: Spoločenské a rušné
V Brazílii je vianočný stromček relatívnou novinkou. Vianoce sa zvykli oslavovať iba s
betlehemom - teda scénou znázorňujúcou Ježišovo narodenie. Brazílčania väčšinou oslavujú
od 24. do 25. decembra do polnoci, kedy majú veľkú rodinnú večeru. Pred ňou idú ľudia
väčšinou von, navštevujú priateľov a navzájom si všetci želajú všetko dobré.
Vianoce v Austrálii Letné prázdniny a Santa na pláži
Vianoce sú pre Austrálčanov hlavným sviatkom roka. Je to aj najdlhšie obdobie školských
prázdnin, ktoré väčšinou trvajú 6 týždňov.. Austrálčania radi trávia Vianoce zväčša pri
oceáne, alebo jednoducho na pláži. Populárnym podujatím v mestách po celej Austrálii je
súťaž nazývaná „Zažnime naše mesto“, v ktorej obyvatelia súťažia o najúžasnejšiu a
najkrajšie vysvietenú vianočnú výzdobu. Hneď po Vianociach - presnejšie na druhý sviatok
vianočný (26.12) sa pravidelne organizujú dve veľké športové podujatia.

Na slovíčko...
Sme pozvali niektorých našich učiteľov a spýtali sme sa ich na pár predvianočných otázok:
1. Čo pre Vás znamenajú Vianoce?

„Ešte pred niekoľkými rokmi by som odpovedala, že zhon,
nákupy, upratovanie. Odkedy mám malého syna, Vianoce pre
mňa znamenajú opäť očakávanie a radosť v detských očkách.
S narastajúcim vekom sa relativita času

prejavuje veľmi

často. Uvedomujem si krátkosť nášho bytia na tejto Zemi
a snažím si vychutnať každý okamih strávený s mojimi deťmi
a blízkymi.“
2. Ako budete tráviť Vianoce?

„Asi všetci máme radi biele Vianoce, ja sa celé leto teším na zimnú lyžovačku, prechádzky
po škrípajúcom snehu. Navyše by mohlo svietiť aj slnko. Ináč „klasika“, jedlo, filmy,
rozprávky. Hlavne dlhé vylihovanie v posteli s notebookom.“
3. Aké je Vaše najobľúbenejšie jedlo na štedrovečernom stole?

„Najlepšie je všetko čo nemusím variť ja. U nás má rád každý niečo iné. preto musíme
uvariť veľa pirohov, kapustnice, hubovej mačanky, ale aj ryby. Ja osobne mám veľmi rada
cesnak s medom a nelúpané arašidy, ktoré sú na mojom jedálničku bezvýhradne každý deň.“
4. Čo si prajete pod stromček?

„V prvom rade pevné zdravie pre všetkých, aby sa zimné prázdniny končili 30. Júna
a samozrejme svetový mier “
Odpovedala p. učiteľka Mgr. Čabrejová

1. Ako budete tráviť Vianoce?

„Čas Vianoc budem tráviť spoločne so svojou rodinou u mojich rodičov. Zídeme sa tam
všetci jedenásti – moja rodina, rodičia, sestrina rodina a teta.“
2. Aké je Vaše najobľúbenejšie jedlo na štedrovečernom stole?

„Na večeru si dáme tradičné jedla – oplátky, mačanku, pirohy ...“
3. Čo si prajete pod stromček?

„Zdravie a pohodu mojich najbližších. Priala by som si tiež, aby sa upokojila vnútropolitická
situácia.“
Odpovedala p. učiteľka Mgr. Lapčaková

Čo pre Vás znamenajú Vianoce?

„Vianoce pre mňa znamenajú intenzívny pocit šťastia a príjemné chvíle strávené v kruhu
rodiny. Atmosféra Vianoc je pre mňa neopakovateľná, mám na nich rada pokoj a oddych,
ktorý so sebou prinášajú.“
Ako budete tráviť Vianoce?

„Vianoce budem tráviť v rodinnom kruhu s rodičmi, manželom a synom. Snáď sa nám podarí
vychutnať si aj atmosféru Vysokých Tatier, kam sa po vianočných sviatkoch chystáme.“
Čo si prajete pod stromček?

„Moje priania obdŕžal písomne pred niekoľkými dňami môj manžel, tak uvidím, čo z toho si
nájdem pod stromčekom“ .
Aké je Vaše najobľúbenejšie jedlo na štedrovečernom stole?

„Mám rada všetky vianočné dobroty, najviac si však pochutím na kaprovi so zemiakovým
šalátom, keďže to jem iba raz v roku.“
Odpovedala p. učiteľka Mgr. Tatiana Braslavská

Čo pre vás znamenajú Vianoce?

„Vianoce sú pre mňa symbolom lásky, porozumenia, šťastia a pohody. Je to obdobie, kedy by
sa mal každý z nás zastaviť alebo aspoň trochu spomaliť a uvedomiť si, čo je pre nás
dôležité. No hlavne si treba uvedomiť, že je veľmi pekné, keď si navzájom ľudia pomáhajú
aspoň v tomto predvianočnom období a šíria medzi sebou veselú náladu a lásku.“
Aké je vaše obľúbené jedlo na vianočnom stole?

„Kapustnica, kapor so zemiakovým šalátom a ako dezert bobaľky s makom.“

Čo by ste si priali pod stromček?

„Akýkoľvek darček kúpený z lásky,“

Odpovedala p. učiteľka Ing. Katarína Chudiková

Možno ťa bude zaujímať
...že

existuje

učiteľka,

ktorá

k neúspešným

testom

študentov pridala žiadosť o prácu do McDonaldu. Nedá sa
rozhodne povedať, či je to zlé alebo dobré učenie. Ale je
prinajmenšom motivujúce.
...že takto vyzerá mapa sveta v Austrálii a v austrálskych
školách. Prečo by nemohol byť aj ich svetadiel na mape tam kde náš? Nebudú predsa
používať rovnaké mapy ako my, kde je Európa zobrazená v centre celého sveta. A sever
nemusí byť hore len preto, že to tak raz navrhol jeden Egypťan, no nie?

...že takto nejako to vyzerá v Číne
počas prestávky v škole.

Ukáž, čo je v tebe
1. Mníška
Predstavená kláštora vidí ako sa mníška cez mrežovanú bránu kláštora objíma a boskáva s
mladým mužom. Ihneď ju zavolala k sebe a pýtala sa jej, ako je to možné, že porušila
kláštorný poriadok, ktorý zakazuje kontakt s mužmi?
Mníška na svoju obhajobu povedala:
Pani predstavená, dovolila som si to preto, lebo matka toho mládenca bola mojej matky
jediná dcéra! Predstavená to vypočula a prepustila mníšku bez akéhokoľvek trestu.
Otázka znie: Aký rodinný vzťah bol medzi mníškou a mládencom?

2. Strážcovia
Predstavte si, že ste v jaskyni, odkiaľ vedú len dva východy, jeden von a druhý do priepasti.
Keď raz vstúpite do chodby, nemôžete naspäť. Pri každej chodbe stojí jeden strážca.
Jeden klame vždy a druhý hovorí vždy pravdu! Ty sa môžeš opýtať len 1 otázku, ktorú
môžeš položiť len jednému strážcovi. Strážca ti môže odpovedať iba ÁNO alebo NIE. /Ty
nevieš, ktorý z nich klame, ale oni o sebe navzájom vedia, ktorý klame a ktorý nie./ Akú
otázku sa opýtaš, keď sa chceš dostať von z jaskyne?

3. Loptička
Malému chlapcovi spadla do úzkej hlbokej rúry pingpongová loptička. Rúra bola len o niečo
širšia ako loptička, teda rukou ju vytiahnuť nemohol. Čo by ste mu poradili, aby dostal túto
loptičku von bez jej poškodenia?

Riešenia z minulého čísla:
3. Hádanka o vlkovi a sliepke
Najskôr naložte sliepku a prevezte ju na druhý breh. Tam ju vyložte a vráťte sa po vlka.
Vyložte ho, ale zoberte sliepku naspäť. Na prvom brehu vyložte sliepku, naložte zrno
a prevezte ho. Potom sa vráťte po sliepku.

4. Einsteinova
hádanka

Vtipovisko
Tak a potom čo nás opustil v hre Milionár pán Ján so sumou 50,000 €
prichádzajú na rad rýchle prsty. Zoraďte nasledujúce hokejové
družstvá podľa ich umiestnenia v základnej skupine na OH 2058.
Začnite prvým:
a)Kamerun, b)Slovensko, c)Grónsko, d)Taiwan

V škole sa pani učiteľka pýta Janka: -Janko, máš domácu úlohu? - Ta ne! - Odpovedaj celou vetou!
-Ta nemám.
Peťo a Miško idú vlakom do Prahy a sprievodca im kontroluje cestovné lístky. Keď ich vracia, ozve sa:
"Nepoznal to!" Sprievodca opäť pozrie lístky a situácia sa opakuje. „Zase to nepoznal!" Sprievodca ich
teda na stanici predá polícii a tí sa ich pýtajú, čo sprievodca nepoznal. "My sme si vymenili lístky."

On: „Už ti niekto povedal, že si najkrajšia žena na svete?“ Ona: „Ešte nikto.“ On: „Myslel som si to...“
Píše sa rok 2020:
...Niekde, kde kedysi bola Bratislava, sedí v jaskyni špinavý, otrhaný muž a pri ohníku rozpráva deťom:
"... a jedného pekného dňa sa všetci východniari naštvali a po sviatkoch sa do Bratislavy už nikto z nich
nevrátil..."

- Hovoril som ti, čo som dostal na Vianoce? - Nie.
-Vidíš tamto Ferrari f430 spider? - Áno!
- No, tak takej farby sveter.

Pani riaditeľka sa prihovára...
Milí čitatelia časopisu Akademik!

Známy grécky filozof Herakleitos raz povedal „Panta rei – všetko plynie“.
Azda niet príznačnejšej chvíle na vyslovenie tejto myšlienky ako práve teraz –
na prahu nového kalendárneho roka. Vstupujeme doň s vierou, že bude lepší a
krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve skončil.
Napadá ma veľa vzletných myšlienok, poďakovaní a želaní...... Ale snáď
najmúdrejšie bude

všetkým vám

úprimne zaželať obyčajné ľudské šťastie,

radosť zo všetkých všedných dní, otvorené srdce a myseľ, zdravie a more
lásky...

Nech sa Vám v novom roku 2012 dobre darí!

Redakčná rada /RR/

Pod vedením PaedDr. Oľgy Nestorovej

* Jakub Antoš, *Tomáš Gido, *Pavol Fečkanin, *Ladislav Koudelka, *Romana Pavelčaková

Milí spolužiaci, veríme že vianočné číslo časopisu sa Vám páči a spríjemní Vám
zimné predprázdninové chvíle v škole.
Želáme vám pokojné Vianoce, veselého Silvestra, v novom roku 2012 veľa
študentského optimizmu, dostatok zdravíčka a samozrejme veľa chuti do
učenia...(samozrejme netreba to preháňať)

