3.A SAMOŠTÚDIUM 6.4.2021 – 9.4.2021
MAT – Mgr. Čakajdová lubicacakajdova@gmail.com
SJL – Mgr. Janoušková
ANJ – Mgr. Valachová
Skúšame pasíva online. Preberieme ďalšie maturitné témy, podrobné info do mailu.

ANJ - Mgr. Rybanský
PRN– Mgr. Chudá
Pekný deň i veľkonočné sviatky, tretiaci.
Tento týždeň, podobne ako minulý máte voľné dni a pretože budeme v ďalšom týždni
preverovať vedomosti , nezadávam vám nové učivo. Využite voľno na preopakovanie vedomostí,
zosumarizovanie celkov.

NEJ - Mgr. Nováčiková
OBN– Mgr. Chudá
Pekný deň i veľkonočné sviatky, tretiaci.
Tento týždeň, podobne ako minulý máte voľné dni a pretože budeme v ďalšom týždni
preverovať vedomosti , nezadávam vám nové učivo. Využite voľno na preopakovanie vedomostí,
zosumarizovanie celkov.

RUJ – Mgr. Chudá
V tomto krátkom týždni sa trošku pohráme s riekankami. V každej z nich je jedno písmenko
zamenené/ je podčiarknuté/, čím sa mení význam slova. Vyberte z nich 6 riekaniek a doplňte
správne písmenko. Zaslať prosím do konca týždňa.

CHEM – Mgr. Mišeje
ECC – Ing. Smatanová
Téma: Propagačné materiály. Systematizácia vedomostí o organizácii podniku.
Zadanie: Vytvoriť návrh sloganu pre cvičnú firmu A-Tour, s.r.o. – zašlite na messenger.
Kontrola: Konzultované priebežne online so žiakmi spoločne aj individuálne. Individuálna kontrola
a konzultácia navrhnutého loga.

TECH čašník, servírka - Ing. Kajanová
1) Použitie jednotlivých častí na minútky z rôznych druhov mias.

Uvedenú tému je potrebné si prepísať do zošita alebo vytlačiť a vložiť do zošita, naštudovať. Téma
žiakom bola poslaná na emailovú adresu.
Úloha:
- zopakovať si témy: Mleté mäso a jeho úprava.
- naučiť sa novú tému, a to:
- vedieť vymenovať časti z rôznych druhov mias na prípravu minútkových pokrmov.

TECH kuchár - Ing. Kajanová
1) Peny, krémy, nátierky,
2) Obložené chlebíky, chuťovky, kanapky.
Uvedené témy je potrebné si prepísať do zošita alebo vytlačiť a vložiť do zošita, naštudovať. Témy
žiakom boli poslané na emailovú adresu.
Úloha:
- zopakovať si témy: Studená kuchyňa, Aspik, Studené omáčky.
- naučiť sa nové témy, a to:
- popísať peny, krémy, nátierky,
- charakterizovať a vedieť vysvetliť rozdiely medzi obloženým chlebíčkom, chuťovkami a kanapkami.
- Opakovanie na online hodine!!!

TEO kuchár - Ing. Kajanová
TEO - Ing. Pavlovičová

• Téma: Ošetrovanie vína
--Ošetrovaním vína rozumieme v SS krátkodobú starostlivosť o zakúpené vína počas skladovania,
manipulácie v prevádzke a pred servírovaním
--Skladovanie fľaškových vín v zodpovedajúcich podmienkach je základným predpokladom
udržania ich kvality. Teplota skladu by mala zodpovedať teplote požadovanej pri servírovaní
--Vína vo fľašiach s korkovými zátkami skladujeme zásadne naležato, aby nenastalo vysychanie korku
a následná infekcia vína
Sklad fľaškových vína má mať aj primeranú vlhkosť a dobré vetranie, inak etikety plesnivejú
--Z prevádzkových dôvodov je dôležitá presná evidencia skladovania vín
--Temperovanie fľaškových vín je konečná úprava teploty vína tesne pred podávaním. Používa sa
vtedy, ak nie je možné skladovať vína na prevádzke v požadovanej teplote. Temperovanie má byť
nenásilné, pozvoľné
Šumivé vína a biele vína väčšinou ochladzujeme frapovaním
Červené a dezertné vína otepľujeme šambrovaním
Problémy s temperovaním vína takmer odpadajú použitím moderných klimatizovaných skríň, ktoré
umožňujú skladovanie vína v optimálnych teplotách podľa jednotlivých druhov
Skladovanie sudových vín si vyžaduje samostatnú vínnu pivnicu
• Téma: Odporúčanie vína k jednotlivým jedlám
Pri tvorbe menu je vhodné dodržiavať gastronomické pravidlá, ktoré majú dlhodobú tradíciu
Harmónia vína a pokrmu zohľadňuje:
• nápoj predchádza jedlo
• víno viažeme k pokrmu, nepijeme ho na prázdny žalúdok
• k bielym mäsám odporúčame biele víno
• k tmavým mäsám odporúčame červené víno
• k jemným a ľahkým jedlám odporúčame ušľachtilé jemné víno
• k chuťovo výrazným, koreneným a tučným jedlám odporúčame silnejšie biele alebo červené
víno
• k jedlám so silnými chuťovými prísadami môžeme servírovať každý druh vína

• k studeným predjedlám podávame svieže vína
• k vlašským a francúzskym šalátom a k studeným misám odporúčame biele vína
• k rybám ponúkame biele vína kyslastej chuti
• k pečeným, vyprážaným pokrmom a k hydine sa podávajú ľahké kyslasté biele a ružové vína
• k hovädzím a baraním mäsám ponúkame červené vína
• k múčnikom a ovociu ponúkame prírodné sladké vína – prírodné muškáty, šumivé a šampanské
vína
• k syrom s výraznou chuťou /plesňové, bryndzové/ ponúkame trpké červené vína
• ku kaviáru ponúkame suché šumivé vína
• k ustriciam ponúkame biele víno kyslastej chuti
• k rakom ponúkame ľahké biele víno
• pri slávnostných príležitostiach ponúkame ako aperitív suché korenené vína alebo suché
šumivé alebo suché vína
• ako digestív ponúkame biele alebo červené likérové vína a dezertné vína, vínne destiláty
ÚLOHY:
• tému si treba vytlačiť alebo prepísať
• pripraviť sa na online skúšanie z tém, ktoré som uviedla na oline hodine a podľa rozpisu
• keďže nám online hodina v tomto týždni odpadá, časový rozpis skúšania vám uvediem a pošlem

SCR - Ing. Pavlovičová
TÉMA: Zážitkový CR
Vyhľadáva klientela, ktorá chce prežiť mimoriadne pocity a uprednostňuje zážitok pred klasickým
poznávaním
Táto klientela aj poznávanie a vzdelávanie často prijíma najradšej formou zážitku
Zážitkový cestovný ruch možno uplatniť
--ako súčasť niektorých predtým uvedených foriem, pretože vo svojej podstate je každá forma
cestovného ruchu zážitkom
--inokedy je zážitkový cestovný ruch samostatnou formou
V poslednom čase je veľmi moderné darovať si zážitok a to aj v rámci CR, konkrétne v podobe
zájazdov, pobytov v kúpeľoch či na wellness dovolenkách alebo adrenalínovejšie v podobe letu
balónom, zoskoku padákom, stráviť deň na zámku, ...
Zážitok je darčekom na celý život, darovaním zážitku sa darujú emócie, a na tie sa nezabúda
Táto forma obdarovania má korene v bohatšej časti sveta. Z USA prišiel tento zvyk do západnej
Európy a odtiaľ postupne i k nám
DRUHY
Adrenalínové športy a aktivity- spomínané pri dobrodružnom CR
Voluntarizmus – podpora charity aktívne - vlastnou aktívnou činnosťou napr. cesty do ohnísk
vojenských nepokojov, chrôb, hladu, biedy s cieľom pomoci i zážitku, skúseností alebo pasívne –
formou úhrady, napr. adopcia detí na diaľku...
Soft dobrodružstvá – napr. joga
Kultúrne vnemy – kultúrne predstavenia napr. aj v netradičných priestoroch, výstavy, tvorba
Spoločenské podujatia – koncerty, festivaly, prehliadky, súťaže
Stretnutia s významnou osobnosťou
Nostalgia – historické autá, hudba 60., 70.,... rokov – prehliadka v iných mestách, krajinách
Temný cestovný ruch – návšteva miest živelných pohrôm, prírodných katastrof, ľudského nešťastia a
mučenia- napr. Černobyľ, Osvienčim, je to zážitok negatívny, no ľuďmi vyhľadávaný
Pobyt v prírode spojený s netradičnými aktivitami – škola prežitia v extrémnych podmienkach
Cestovné kancelárie alebo subjekty, ktoré majú dobrý podnikateľský nápad, vychádzajú novým
predstavám dovolenkárov v ústrety a ponúkajú extrémne dovolenky nielen pre kde človek
nechce byť pasívny, ale je užitočný napr. pre prírodu, nielen pre seba
Objavovanie podzemných krás

Slovensko je obdarené nádhernými jaskyňami, mnohé svoje tajomstvá skrývajú v neostupných
hlbočinách a poznajú ich len speleológovia. Práve na takéto miesta sa môžu zdatní turisti pozrieť pod
odborným dohľadom skúsených speleológov
Mnohé z krás sú svetovým unikátom, ktoré možno len čítať ako zaujímavosť, odvážni ju môžu zažiť
Napr. Krásnohorská jaskyňa v útrobách skrýva najväčší kvapeľ na svete zapísaný aj do Guinessovej
knihy rekordov
Gastronomický zážitok
Niekedy stačí dobrý podnikateľský nápad a turisti si ho radi zaplatia, pretože má pre nich hodnotu
Nemusí to byť ani nič svetoborné, no pritom zábavné!
Istá budapeštianska cestovná kancelária ponúka atrakciu skupinám zahraničných turistov – kurz
prípravy typických maďarských jedál
Nie je to len pasívne sledovanie, ale turisti opásaní zásterami krájajú mäso, zeleninu, pripravujú
cesto...
Prehliadka mesta netradičným spôsobom
Prechádzky, vysvetľovanie, prednáška sú tradičné spôsoby, využívajú sa tiež okružné vyhliadkové
jazdy vláčikom, nadzemné železnice, vyhliadkové lety...
Sánkovanie na kremnickom hlavnom námestí je zrejme európskou raritou
Tradícia má viac ako sto rokov a sú ňou nadšení turisti z celého sveta
Deň na zámku
Niektoré zámky ponúkajú aktivity tvorivých dielní, kurz dobových tancov, rôznych tematických
sviatkov pre zaujímavou prezentáciu svojich expozícií a takto pre niekoho ťažko chápanú históriu
sprístupňujú populárnym spôsobom, výklad dokážu prispôsobiť aj napr. detskému veku.
Cestou takýchto akcií sa vybral napr. zámok Schonbrunn, či naše Bojnice, Spišský hrad...
Práca ako dovolenka i zážitok
Austrálska rada pre turizmus hľadala kandidáta na pozíciu správcu v prírode, na ostrove Hamilton, pri
pobreží Queensland
Náplňou je polročné kŕmenie korytnačiek, sledovanie veľrýb, vyzdvihovanie ostrovnej pošty...
Je mnoho ľudí, ktorí chcú byť užitočný pre prírodu a vyberú si dovolenku, kde po určitom zaškolení
môžu aj laici napr.zbierať biologický materiál pre výskum
Ako zážitkové práce môžu vystupovať fotografovanie, exotické expedície, cesty do neprebádaných
kútov Zeme
Backpacking – prirodzený návrat k prírode
Ide o umenie žiť v prírode a pritom ju nenarušiť
Aj u nás sú dobré podnikateľké nápady v podobe kurzu školy prežitia
Okrem istého zážitku, sú aj veľmi praktické a preverujú schopnosť prežiť v záťažových situáciách,
ktoré sa môžu stať v aj v bežnom živote, pri ceste do cudziny obyčajným ľuďom, ale preveria i
špičkových manažérov
Firmy si dnes testujú a školia svojich pracovníkov nielen formou školení, ale aj netradičnými
aktivitami spojenými s pobytom v prírode, ide o zážitkovú pedagogiku
Niektoré firmy vyžadujú pre svojich zamestnancov expedičný program, pri ktorom účastníci putujú so
stanmi, starajú sa o jedlo, znášajú nepohodu počasia
V týchto situáciách sa ukáže, ako kto dokáže konať pod stresom, pružne riešiť nečakané problémy,
reagovať v konfliktných situáciách, prejavovať prirodzené vodcovské schopnosti
ÚLOHY:
• Tému som sa vám snažila v tomto texte vysvetliť, pretože online hodina nám v tomto týždni
odpadne z dôvodu prázdnin
• Je to téma veľmi zaujímavá, ku ktorej sa na budúci týždeň vrátime a uvedieme i ďalšie príklady, no
výpočet príkladov je priam nekončiaci, vždy sa dá totiž vymyslieť niečo nové

• A to je práve úloha pre vás – napíšte, či zistite aj inú formu realizácie zážitkového CR, možno ste
ju sami zažili, či máte sami nápad na niečo tu v texte neuvedené
• túto tému, ako zvyčajne, si treba vytlačiť alebo prepísať
• na budúcej online hodine si tému vysvetlíme

API – Ing. Beková
UCT pracovník marketingu - Ing. Chalupová
V podniku OKO, s.r.o. majú viacerých dodávateľov materiálu. Na analytických účtoch dodávateľov
a súvahovom účte Dodávatelia sú nasledovné pohyby:

Úloha : Uzavrite účty a vytvorte kontrolnú súpisku analytických účtov.
Účasť na on-line hodine v piatok o 11,00

UCT k + č – Ing. Chalupová
Príklady na účtovanie na súvahových účtoch
Žiakom bola poslaná opravená domáca úloha, kto mal chyby si opraví, aby sa ich vyvaroval v prípade
ďalších účtovných príkladov.

POV – RNDr. Žiarna
MAR - Ing. Chalupová
Žiaci pracujú na jednotlivých kapitolách podnikateľského zámeru podľa zadania, ktoré dostali na mail.
Keďže nám odpadne online hodina v utorok nedávam nové učivo

EKN - Ing. Chalupová
Žiaci si zopakujú posledné témy z ekonomiky podľa zaslaných otázok k učivo. Keďže je skrátený týždeň
a odpadne nám on-line hodina v pondelok nedávam vám nové učivo.

TSV – Mgr. Gráčik, Mgr. Urbanová
ODV – Bc. Ďuríková
ODV – Balážová
ODV kuchár– Ing. Galko

