IDEÁLNY PARTNER PODĽA DEVIATAKOV

Ako odpovedali naše deti na otázku „Ako si predstavujete svojho ideálneho

partnera?“. Každý odstavec je dielom práce jednej 5-7 člennej skupiny.

Dievčatá napísali:
-

Aby bol veselý, úprimný, milý a aby nás neklamal. Môže piť, ale iba príležitostne.
Fajčiť môže. Drogy nie. Aby sa venoval viac rodine ako kamarátom. Nesmie ľudí

ohovárať a potom sa s nimi baviť ako keby sa nič nestalo. Musí byť romantik a aby
nebolo prvé rande v kine. Nemusí byť múdry, ale aby mal dobré správanie. Mal by
vedieť, čo od života chce. Aby nehral automaty. Nemôže byť žiarlivý.
-

Pekný, verný, tolerantný, úprimný, vyšportovaný. So zmyslom pre humor,

inteligentný, slušný a pozorný. Má myslieť do budúcna, byť rozvážny. Romantik.
Alkohol len príležitostne, drogy nie.
-

Mal by byť úprimný – aby neklamal. Zodpovednosť je na prvom mieste. Dôvera,
pozornosť, vtipný, smelý. Nemal by byť namyslený. Mal by ma ľúbiť. Mal by rád

tancovať. O hlavu vyšší, pekné oči, vyšportovaná postava, sexi zadoček. Dobrý štýl
obliekania – aby nebol v móde pozadu. Aby sa vedel dobre bozkávať. Nemal by byť
ožran a feťák, fajčenie je dovolené.
-

Nemal by sa pretvarovať. Mal by ma ľúbiť. Nemal by machrovať pred kamarátmi.
Nefajčiar, aby nebol alkoholik. Milý, pekný, charakterný, úprimný, inteligentný,

kreatívny. Nemal by klamať, nemal by byť sukničkár. Mal by sa vedieť bozkávať, mal
by byť optimista.
-

Musí byť pekný, bez pupákov na tvári. Fajčiť môže, piť nie. Musí mi kúpiť všetko, čo
chcem. Musí byť ku mne milý. Žiadne drogy. Aby ma nepodvádzal s inou. Úprimný.
Má byť sexuálne aktívny, vyholený – má sa holiť všade, kde sa len dá. Aby mal rád
deti, aby nebol namyslený. Aby ma miloval celým srdcom.

Chlapci napísali:
-

Pekná. Nemala by byť falošná. Mala by mať rada šport. Mala by sa pekne bozkávať.
Mala by mať peknú postavu. Mala by byť múdrejšia, mala by ma ľúbiť, mala by mať

sexappeal. Mala by byť blondínka alebo brunetka. Nemala by byť furt opitá. Mala by
sa pekne obliekať. A žiadne drogy!
-

Na výzore nezáleží. Mala by byť múdra, spoločenská, slušná, pekná. Mala by ma mať
rada. Mala by mať rada deti, mala by byť finančne zabezpečená. Nech je šikovná,

pracovitá. Nemala by byť namyslená, nemala by piť, fajčiť a drogovať. Nemala by
byť urážlivá, panovačná a žiarlivá.
-

Prsnatá. Čiernovláska s melírom, sympatická, sexi, príťažlivá. Musí mať rada sex.
Verná. 170 cm, 60-70 kg. Mulatka, modré alebo hnedé oči. Čistotná, bez okuliarov.
Piť príležitostne, nefajčiť, nedrogovať. Má mať zmysel pre humor. Hip-hoperka.
Prachatá, ale skromná. Nemá byť namyslená.

