ŠKOLNÍ ČASOPIS
OBCHODNÍ AKADEMIE PROSTĚJOV

Vážení čtenáři,
po usilovné práci se konečně podařilo týmu studentů sestavit školní
časopis. Vycházet bude jednou za čtvrt roku a přinese vše, co
považujeme za důležité, tzn. zajímavé čtení, informace i zábavu. Jelikož
je patronem naší školy bůh obchodu Merkur, využijeme jej jako
průvodce a nazveme ho Merkurek. Víme, že by měl vypadat asi takto:

…ale nám se tato podoba líbila víc…

Teď už víte, kdo
Vás bude provázet,
a je na čase
požádat o pomoc.
Poněvadž je pro
nás i Váš názor
důležitý, prosíme o návrhy, jak by se časopis měl jmenovat. Tipy napište
na papír a vhoďte v oddechové místnosti do připravené krabice.
Děkujeme a dejme se do čtení .

Studenti (i někteří učitelé) napsali:
Studentská firma SWEET AND SALTY
Letošní studentská firma OA Prostějov se jmenuje Sweet and Salty
a hodlá podnikat v oblasti občerstvení. V jejím čele stojí Kristýna
Gáborová a Chiara Concolino, každá šéfuje jedné divizi. Studentská
firma otevírá třeťákům obzory podnikání, které mohou v rámci školy
vyzkoušet s minimálním rizikem na vlastní kůži.
V říjnu proběhl ve Zlíně workshop určený pro vyučující a prezidenty
studentských firem zapojených do programu Junior Achievement
v letošním roce. Cílem workshopu bylo pomoci studentům identifikovat
se a sžít s rolí leadera. Holky si osvojily, jak úspěšně řídit firmu, jak se
stát výborným manažerem, jaké by měl mít leader vlastnosti nebo jak
poznat a využít své silné stránky.
Chystáme se představit firmu spolužákům na OA Prostějov. Naše služby
nabídneme během volejbalového turnaje a taky o Mikuláši. V rámci Dne
otevřených dveří chceme nabízet vzorky svých výrobků návštěvníkům
školy – samozřejmě zdarma. Š. Z.
Halloween
Halloween je svátek, který ještě před pár lety v našich zemích nikdo
neznal a neslavil. Údajně k nám přišel z Ameriky, kde se slaví
strašidelnými převleky, koledováním sladkostí a prováděním různých
lumpáren. Mě nikdy toto strašidelné řádění neoslovilo a vždy jsem
v něm pociťovala silný satanistický podtext. V mnoha případech se toto
jednání dostává až na hranici zákona a nahání zvláště dětem skutečnou
hrůzu.
Podle mého názoru je docela smutné, že dnešní generace zapomíná
na naše tradiční české a křesťanské svátky, které se u nás
slavily po staletí, jako je například svátek Všech svatých
a Památka zesnulých. Místo nich se náš národ opičí

a snaží se stále někoho napodobovat. V minulosti se snažil zavděčit
například Sovětskému svazu, dnes hledá vzory v Americe a jiných
velmocích. Přitom ztrácí vlastní hrdost a zapomíná na svoje tradice.
A podzim bez vydlabané dýně už si ani nedokáže představit.
Už i v mateřských školkách se více hovoří o Halloweenu, děti vyrábí
strašidýlka, vybarvují netopýry, čarodějnice, dýně a poslouchají příběhy
spojované s Halloweenem, jako by to byl typický český svátek. Ale to,
že by měly vzpomínat na své blízké zemřelé, zajít na hřbitov zapálit jim
svíčku, se od učitelek nedozví. Bojím se, že další generace bude zajímat
jen Halloween a české svátky bude znát jen málokdo. A když teď
měníme „Dušičky“ za Halloween, co bude za pár desítek let s Vánocemi
a Velikonocemi? Budeme vůbec mít nějaké naše svátky? R. P.

Básně
Pomáhat lidem a přát si s klidem,
že jednou vyjdu ven.
A uvidím lepší svět,
Ale to nejde hned.
Píši tu naposled,
Věř si!
A nechovej se jako ostatní,
Protože nejsi.
MaYoNyM
Buď sama sebou!
Ty musíš být jinou,
ty nechceš být stejnou,
jako jsou ostatní.
Ty máš svoje vize,
Ty máš svoje cíle,
Tak buď sama sebou do poslední chvíle!
MaYoNyM

Recenze – knihy
Kladivo na čarodějnice
Úžasný román od autora Václava Kaplického, který je inspirovaný
skutečnými událostmi. Ze všech stran jsem slýchala o této knize, jak
moc je brutální. Nedalo mi to, a musela jsem se sama přesvědčit.
Děj a prostředí vás vtáhne, ať chcete nebo ne. Kniha se velmi
dobře čte a rozhodně vás udrží napnuté a zaujaté až do konce. Postavy
jsou jak velmi sympatické – přirostou vám velmi rychle k srdci, tak
i přesný opak – budete si přát, aby pan Boblig zemřel pomalou
bolestivou smrtí.
Upřímně, zase tak strašné to s tou brutálností není. Jistě, mučí se
tam o sto šest a upalování lidí zaživa se nevyhnete, ale není to nic, po
čem byste v noci nemohli usnout.
Knihu vřele doporučuji všem náruživým i nenáruživým čtenářům.
Poučí vás o nehezké historii a začnete pociťovat vděk k době, ve které
žijete.
Memento Radek John
Od začátku příběhu je kniha napsaná v depresivní až zoufalé atmosféře.
Děj je pořád dokola opakovaný, přesně tak, jak doopravdy život
narkomana probíhá. Ztracená naděje a vůle. Člověk při čtení knihy
možná doufá, že hlavní hrdina Michal bude mít silnější vůli a dokáže se
ze závislosti dostat. Bohužel kniha končí smutně. Příběh je velice silný,
ale pravdivý. Kniha mě velmi chytla a stránku po stránce jsem do ní byla
vložená víc a víc. Myslím si, že by jsi ji měl přečíst každý člověk. Děj je
zachycený velmi podrobně a uvěřitelně.
Knihu řadím dějově mezi nejlepší, jaké jsem četla a zanechala ve mně
svůj příběh, na který když si vzpomenu, mě odradí od těch "věcí",
kterých je v dnešní době kolem nás tolik.

Merkurkovo jazykové okénko – víte, že…?
• mlýn a mlít
– Podstatné jméno mlýn do češtiny přišlo ze staroněmeckého mulīn
(v němčině dnes Mühle).
– Sloveso mlít pochází z praslovanského melti. Již ve staré češtině
došlo k přesmyku hlásek el (mleti) a zdloužení slabiky na lé (mléti); v ní
se pak é zúžilo na í (mlíti).
• mýtit a vymítat
– Sloveso mýtit má význam ‚kácením zbavovat porostu, zejména
stromů. Obvykle se užívá s předponou vy- (vymýtit) ve významu
‚vykácet, vysekat‘: vymýtit porost mezi pražci, ale i v přeneseném
významu ‚odstranit, vyhubit, vyhladit něco nežádoucího‘: vymýtit
korupci, vymýtit zlo.
– Vymítat je varianta slovesa vymetat. Užívá se v přeneseném
významu ‚vyhánět; dělat pořádek v nějakém prostředí‘. Uplatňuje se ve
spojeních vymítat ďábla, zlé duchy.
• pykat a pikat
– Pykat znamená „nést trest za něco, trpět“. Původ slova je ve
staročeském pykati s významem „želet, litovat“.
– Sloveso pikat, často užívané s předponou za- (zapikat), znamená v
dětských hrách‚ zaříkávat se určitou formulí (piky piky na hlavu). Původ
slovesa pikat není zcela jasný, některé slovníky ho považují za převzaté
z němčiny, uvádějí spojitost s výrazem pikle (kout pikle) a spiknout se.
 pýchavka
- Název houby pýchavky, jejíž zralé plodnice po zmáčknutí
vyfouknou žlutohnědý oblak s výtrusy, je odvozen z
pýchati s významem dout, foukat. Stejný původ má
i podstatné jméno pýcha.

Jak se chovat v…?
První lekce společenského chování
Tanec
Nadešel čas tanečních a ten zanedlouho vystřídá plesová sezóna. Jak se
na parketu chovat nevědí zdaleka všichni. Zde je několik tipů. Při tanci
platí obecně uznávaná pravidla společenského styku mezi mužem, ženou
i dalšími účastníky tanečního podniku.
·
První tanec tančí muž vždy s manželkou nebo ženou, kterou
doprovází. Podle situace pak mohou tančit i s jinými partnery.
·
Muž vždy žádá doprovod ženy o svolení k tanci, až pak ženu, se
kterou chce tančit.
·
Po skončení tance děkuje nejprve ženě, se kterou tančil, poté
i jejímu doprovodu.
·
Žena může odmítnout tanec s mužem jen zdvořilou formou,
nejlépe „promiňte, jsem zadána". Hlavním důvodem odmítnutí může být
nevhodné chování nebo neupravenost muže. Odmítnutí bere muž
sportovně, bez emocí. Není vhodné v tutéž chvíli požádat o tanec
sousedku (právem se může cítit dotčená).
·
Při kolizi s jiným tanečním párem se postiženému omlouvá muž.
·
Na tanečních zábavách není u mužů vhodné rozepnout nebo
sundat sako a uvolnit kravatu. Tím se udržuje vysoká společenská
úroveň zábavy. Během tance i o přestávkách mezi skladbami probíhá
s partnerkou konverzace. Volí se nezávadná témata.
·
Při dámské volence nesmí muž nikdy ženu odmítnout, po skončení
tance děkuje za tanec muž. Po tanci je vhodné potleskem poděkovat
hudbě za tanec, kterým zároveň vyjadřuje i svůj prožitek z vnímání
tance. Tančí-li muž s jednou partnerkou více tanců a ze strany ženy je
patrná sympatie, zároveň tuto dvojici neváží jiné společenské povinnosti
nebo překážky, může partner nabídnout ženě i její společnici doprovod,
na který žádá svolení. Jeho povinnosti doprovodu končí
před vchodovými dveřmi domu, kde žena bydlí. Zde se
krátce rozloučí, poděkuje za hezký večer a odchází.

Maturanti
Čas plyne jako voda, nedávno 1. A nyní už 4. A. Jak se připravujeme na
maturitu? Kterých předmětů se nejvíce obáváme a které naopak
považujeme za lehké? Na maturitu se pečlivě připravujeme už od
začátku školního roku, nic se nesmí nechat náhodě. V odborných
předmětech probíráme postupně maturitní otázky, ze kterých budeme
v květnu zkoušeni. V českém jazyce si zkoušíme didaktické testy
z minulých let a přednášíme referáty. Dále máme možnost si zakoupit
cvičné SCIO testy z různých předmětů, v nich si můžeme ozkoušet své
znalosti a zjistit, kde máme ještě mezery.
Tento týden jsme již vyplňovali přihlášky k maturitní zkoušce.
Z volitelných předmětů si nejvíce žáků vybralo anglický jazyk, méně
pak matematiku a jen pár jedinců německý jazyk. Dole vidíte, co jsme
zvládli a co nás ještě naopak čeká.
Nejvíce obávané předměty:
 anglický jazyk 30,76 %
 účetnictví 26,92 %
 praktická maturitní zkouška
19,23 %
 Téma plesu
 Fotokoutek
 Fotograf
 Moderátor
 Kapela
 Vystoupení tanečních
skupin
 Místo na tablo
 Nácvik nástupu
 Oscarové sošky
 Šerpy

Nejméně obávaný předmět:
 český jazyk 42,3 %

 Skleničky
 Dárek třídnímu
 Výzdoba
 Program
 Vstupenky
 Tombola (tímto žádáme
případné sponzory o pomoc
)

Kdo to ví, odpoví:
Zvířecí říše skrývá mnohá tajemství, znáš odpovědi na tyto otázky?
1/ Které zvíře má oko větší než mozek?
2/ Kteří ptáci umějí létat také dozadu?
3/ Které suchozemské zvíře nedokáže skákat?
4/ Které zvíře má největší oči na světě?
5/ Která zvířata neumějí zvracet?
6/ Které zvíře má stejné otisky prstů jako člověk?
7/ Kdo "klade" největší vejce?
A nejen říše zvířecí, ale i říše matematická skrývá mnohá tajemství
(pro některé určitě)
O SNĚHURCE
Byla jednou jedna Sněhurka a sedm trpaslíků. Trpaslíci pracovali celý
den pilně v lese a Sněhurka chodila do školy. Jednou probírali ve škole
aritmetický průměr, ale Sněhurka nedávala pozor, protože se neustále
bavila s vílou Amálkou. Za domácí úkol Sněhurka dostala: Změř doma
všechny trpaslíky a vypočti průměrnou výšku trpaslíka. Jediné, co
Sněhurka zvládla, bylo změřit trpaslíky. Dál už si
nevěděla rady. Baba Jaga jí nabízela všelijaké Jméno trpaslíka Výška
lektvary, ale příklad také neuměla vyřešit. Štístko
110 cm
Představ si, že jsi krásný princ, a zkus Sněhurku
Kýchal
115 cm
vysvobodit od matematického příkladu tím, že to
Prófa
120 cm
za ni vypočteš.
Rýpal
112 cm
Bručoun

109 cm

Stydlín

117 cm

Šmudla

108 cm

BABA JAGA A LÉTAJÍCÍ KOŠTĚ
Každá správná čarodějnice má domeček na kuří nožce a létající koště.
I Baba Jaga v naší pohádce vlastnila takové košťátko. Byl to však starý
typ a baba s ním vlastně létala načerno, protože stroj měl propadlý
techničák. Uznáte sami, že 250 let se na létající technice musí nějak
projevit. Spotřebu mělo koště vysokou - 50 litrů nafty na 100 km, zato
rychlost mělo nízkou - 60 km/h. Blížil se velký slet čarodějnic, a Baba
Jaga se rozhodla, že si koupí nové koště, aby ji kolegyně čarodějnice
nepomluvily, že nekráčí s dobou. Koupila si koště SMETAKUS DE
LUXE, nejmodernější typ. Koště mělo dokonce katalyzátor a motor
pracoval na bezolovnatý benzín. Spotřeba byla nízká - 2,5 litru na
100 km a rychlost tentokrát vysoká - 350 km/h. Chtěli byste se na něm
proletět? To musíte nejdříve vypočítat, kolikrát se snížila spotřeba stroje
a o kolik se zvýšila jeho rychlost.
Jak znáš Olomoucký kraj?
Jak dlouhá je mezistátní hranice mezi Olomouckým krajem a Polskem?
a) 104 km b) 147 km c) 191 km
Na území Olomouckého kraje se nachází nejvýkonnější vodní elektrárna,
v roce 2005 zvolena v anketě MfD „Divem Česka“. Jak se jmenuje?
a) Velké Stráně b) Malé Stráně c) Dlouhé Stráně
Kolik obcí se statutem města je v Olomouckém kraji?
a) 25 b) 30 c) 35

Správné odpovědi – téměř všechny – naleznete na konci časopisu.

Dějiny Obchodní akademie Prostějov
Díl 1.
Založení Obchodní akademie Prostějov
Myšlenka založit v Prostějově vyšší školu obchodní se zrodila již v roce
1892. Tuto ideu inicioval zejména klub samostatných českých
obchodníků v Prostějově, který podal 27. listopadu 1892 městské radě
žádost o zřízení obchodní akademie. Obecní zastupitelstvo rozhodlo
předat žádost školnímu odboru, který za podpory finančního odboru
rozhodl, že v Prostějově má být zřízena trojtřídní obchodní akademie od
školního roku 1893/1894. Na základě tohoto usnesení podala městská
rada žádost ministerstvu vyučování. Výnosem ministerstva
z 24. listopadu 1893 bylo sděleno, že se zásadně zamítá označení nově
zřizovaných obchodních škol jako akademie a současně byly určeny
podmínky, které musel nový ústav splňovat. Podmínkami byly: důkaz,
že o ústav bude trvale řádně postaráno a sestavení učební osnovy tak,
aby vyhovovala zásadám, které byly ustanoveny pro školy podobné
kategorie. Město se obávalo velkých nákladů na provoz ústavu. Ustavil
se proto spolek Matice obchodní akademie. Ten se zavázal opatřovat
prostředky pro městskou obec na zařízení a vydržování školy. Školní
odbor pak vypracoval učební osnovu a organizační statut. 14. dubna
1894 byla podána opětovná žádost na ministerstvo se všemi připojenými
návrhy. V červnu téhož roku byla žádost ministerstvem schválena a již
16. června 1894 byl vypsán konkurs na místo ředitele. Zároveň bylo
ustanoveno kuratorium, jehož předsedou se stal starosta města Karel
Vojáček. Dalšími členy byli představitelé obecního zastupitelstva,
zástupci Matice obchodní akademie a ředitel ústavu. Místo ředitele bylo
uděleno Hugovi Raulichovi z Prahy na schůzi kuratoria 23. července
1894. Kuratorium se poté staralo, aby byla škola, zejména v počátcích,
všemožně podporována a snažilo se jí zajistit slibnou budoucnost. Mezi
finanční přispěvatele patřil Moravský zemský sněm, Obchodní komora
v Olomouci, Městská spořitelna v Prostějově a samozřejmě i Matice
obchodní akademie v Prostějově.

Tehdejší starosta města Karel Vojáček a první ředitel obchodní akademie Hugo
Raulich

Dobová podoba budovy Obchodní akademie Prostějov

Merkurek baví čtenáře
Protože zábavy není nikdy dost, připravili jsme si pro Tebe několik
úkolů a vtipů.
Paní učitelka oznámí na konci hodiny žákům: "Zítra zkouším, Tyla,
Tháma a Němcovou." to potěší Pepíčka, ale pro jistotu se zeptá: "Mě
teda určitě ne?"
"Mami, představ si, že jsem dostala jedničku z matiky!" "Výborně,
Vlastičko, to jsi šikovná holka!" chválí maminka dceru. "Ne, mami, jen
si to představ!"
Přijde Pepíček ze školy domů a nese si pětky od shora až dolů. „No to
jsem zvědavá, jakou výmluvu sis připravil dnes?“ ptá se maminka.
„Ještě se stále rozhoduji mezi dědičností a rodinným prostředím.“
Přijde Pepíček do školy a na hlavě má obrovskou bouli. Paní učitelka se
ptá: "Pepíčku snad tě neštípla vosa." Pepíček: "Ne, táta ji zabil lopatou."
"Tati, proč mi podepisuješ žákovskou knížku třemi křížky, jako nějaký
analfabet?"
"Nechci, aby si učitel myslel, že vzdělaný člověk může
mít takového syna, jako jsi ty!"
Poslední den ve školce přinesly všechny děti učitelce nějaký dárek.
Syn květináře dal učitelce dárek, ta si prohlédla krabici, zatřepala s ní
a povídá: - Vsadím se, že vím co to je - jsou to květiny. - Přesně tak.
Syn majitele cukrárny jí dá dárek, ona si ho prohlédne a povídá: Vsadím se, že je to bonboniéra. - Správně.
Pak jí předá dárek syn majitele vinárny. Učitelka si všimne, že z toho
něco odkapává, tak to ochutná a ptá se: - Je to víno? - Ne. Učitelka
ochutná další kapku a ptá se: - Tak šampaňské? - Ne. - Tak to vzdávám.
Co to vlastně je? - Štěňátko!

Merkurkova křížovka
Zapátrej ve svých znalostech a zkus vyluštit:
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OTÁZKY:
1.Žánr epiky
2.Ukončení střední školy závěrečnou zkouškou
3.Žák střední školy
4.Hlavní město Španělska
5. Roční období
6.Zimní Olympijský sport
7.Obor, který se zabývá daněmi, účty,
bankovnictvím a pojišťovnictvím..
Tajenka:________________
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Merkurek všechny zve
Noc divadel - Olomouc
Den 19. listopad 2016 - noc otevřených divadel a výjimečných zážitků!
Noc divadel je součástí evropského projektu European Theatre Night,
který prezentuje divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě vždy
třetí listopadovou sobotu již od roku 2008. Zapojilo se 400 divadel
a institucí ze 120 měst.

Vánoční trhy v Prostějově
Nenechte si ujít Vánoční trhy s bohatým řemeslnickým jarmarkem
a doprovodným hudebním programem. Začátek je plánován na
25. listopadu a konec 23. prosince, konají se vždy od 9:00 do 18:00 hod.

Merkurek radí
10 tipů, jak se nenechat odrovnat stresem
Stresovým situacím je v dnešní době velmi obtížné se vyhnout. Ráno
zaspíš, spěcháš na autobus, stresuješ se ve škole, nemáš třeba dobrý den,
v poledne do sebe narychlo nasoukáš oběd, odpoledne nestíháš domácí
povinnosti a nakonec se podíváš na hodiny a vidíš, že je dost pozdě
a měl/a bys jít spát.
Stres se u nás neprojevuje jen v oblasti psychiky, ale má také vliv na
fyziologický stav člověka. Buší nám srdce, bolí hlava, máme žaludeční
a střevní potíže. Lidé ve stresu se potýkají se změnou nálad, jsou více
unavení, podráždění, rozhodí je jakákoliv maličkost a navíc velmi často
to přenáší na své blízké.
A proto tu je několik rad, jak se právě tímto strašák nenechat odrovnat :
1. Buď vždy připravený/á
 Každý večer popřemýšlej nad následujícím dnem - co si
oblečeš, co tě čeká, jestli tě čeká nějaká důležitá schůzka,
pohovor nebo těžký test a zkoušení. Zjisti si potřebné
informace, ať nejsi překvapený/á.
2. Vyraz s předstihem
 Úprky z domu na poslední chvíli, věčně nestíháš a přicházíš
pozdě? To ti klid nepřidá. Zkus jednou vyjít dříve, ne abys
tam mohl/a být o hodinu dříve, ale aby ses dostala do správné
pohody a nálady.
3. Zažeň ranní potíže
 Svírá se ti žaludek a nemáš pomyšlení na nějakou snídani?
To je chyba! Snídaně je základem celodenního jídelníčku.
Vyzkoušej bylinky a zařaď do jídelníčku ovoce
a zeleninu.

4. Zklidni se
 Je toho na tebe moc a ty máš pocit, že se za chvíli zblázníš?
Na chvíli se zastav a zhluboka se nadechni. Dostaneš do těla
kyslík a navíc se uklidníš a srovnáš se.
5. Odpočívej, spi
 Měl/a jsi náročný den? Místo televize před spaním zvol
knihu (maturitní četbu :D). Ta tě uklidní a budeš mít kvalitní
spánek. Pokud, ale špatně usínáš, zvol bylinné čaje.
6. Zorganizuj si čas
 Nauč se organizovat svůj čas. Do diáře si napiš seznamy
úkolů podle důležitosti. Zároveň se vyhneš tomu, že budeš
dělat věci na poslední chvíli.
7. Nepřepínej se
 Osvoj si zásady asertivního chování a neboj se říkat „ne“.
8. Užívej si volný čas
 Neseď doma a neužírej se. Dělej, co tě baví – procházka,
kolo, jdi ven s kamarády. Jakákoliv více či méně náročná
aktivita tě jednak donutí soustředit se na výkon (odsune tak
aktuální starosti), jednak se díky ní uvolňují endorfiny, které
povzbuzují dobrou náladu.
9. Bav se
 I když ti není do smíchu, „nedej se!“. Pusť si komedii, vyraž
ven s přáteli, zpívej si, ale hlavně se směj, protože smích
zvyšuje množství kyslíku v orgánech a stres pomalu zmizí.
10.

Mazlete se
 Vsaď na čtyřnohé mazlíčky. Zvířecí terapie uvolňuje
hormony dobré nálady, čímž logicky snižuje množství těch
stresových. S tím souvisí i nižší krevní tlak či méně úzkosti.

Merkurek pomáhá si zapamatovat
Nedaří se ti při učení zapamatovat si vše? Třeba Ti s tím pomůžeme.

Mnemotechnické pomůcky - oslí můstky:
= jak si zapamatovat učivo

Matematika:
Římské číslice:
I V X L C D M - Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města
1 5 10 50 100 500 1000

Anglický jazyk:
Posloupnost v anglické větě:
S
V
O
M
P
T
Subject
Verb
Object
Mamer
Place
Time
EX: We play football happily in Prostějov on Fridays.
Past simple- iregular verbs
Psaní:
Výslovnost:

Begin
PI
[bigin]

I

Began
KA
[bigen]
KE

Begun
ČU
[bigan]

A

Stalo se na OA
Školní akce
Tak, jako každý rok, i letos se naskytla řada možností k reprezentaci
školy a k odreagování od každodenního pilného studování.

Šenovský datel
Soutěž v psaní na klávesnici všemi deseti, které se zúčastnili studenti
druhých ročníků David Zatloukal (2. A), Denisa Starostová a Jana
Müllerová (obě 2. B). David Zatloukal obsadil v konkurenci
45 soutěžících skvělé 14. místo.

Logická olympiáda
Ze školního kola postoupili do krajského kola Šimon Bureš (2. A)
a Kristýna Gáborová (3. B).

Pišqworky
Populární hra přilákala celkem jedenáct příznivců piškvorek. Z triumfu
se radoval Martin Kaprál (4. A), druhé místo Marie Pflegerová (1. B)
a třetí skončila Radka Popelková (4. A).

Workshop Zlín
Workshop byl určený pro vyučující a prezidenty JA firem. Letošní
studentská firma se jmenuje Sweet and Salty a hodlá podnikat v oblasti
občerstvení. V jejím čele stojí Kristýna Gáborová a Chiara Concolino.

Ekotým
Žáci soutěžili v tříčlenných týmech ve dvou disciplínách. Alena
Orálková (4. A), Radka Popelková (4. A) a Lenka Zajíčková (4. A)
obsadili 4. místo.

Co nás čeká do konce roku 2016?
Dny otevřených dveří (16. listopadu, 7. prosince a 13. ledna)
Ukončení tanečních "věneček" druhých ročníků

POZVÁNKA VĚNEČEK
My, jakožto žáci 2. A a 2. B Obchodní Akademie Prostějov, Vás
srdečně zveme na náš věneček. Kdy? v neděli 20. 11. 2016 v
18:00 hodin Kde? KasCentrum Prostějov Vstupenky lze
zakoupit v Duze.

Těšíme se na Vás!

Zeměpisná přednáška "POHODÁŘI"
Přednáška s diskusí - téma zaměřené na vnímání sociálních sítí a reality
Olympiáda z českého jazyka a literatury - školní kolo
Olympiáda z anglického jazyka – školní kolo
Olympiáda z německého jazyka – školní kolo
Talentová soutěž pro ZŠ - psaní na klávesnici všemi deseti
VÁNOCE A PRÁZDNINY 

A jak se slaví Vánoce ve světě?
Mexické děti dostávají dárky do hliněného hrnce zavěšeného pod
stropem. Buší do něj potom tak dlouho, až se rozbije a ony se pak
vrhnou na dárky a rozeberou si je.
V Číně a Japonsku nosí duch Hoteisho, který má oči i vzadu – aby mohl
pořádně dohlížet na zlobivce.
Ukrajinská svatá večeře by měla obsahovat nejméně dvanáct
pokrmů (podle měsíců v roce a apoštolů).

Příspěvky studentů ještě jednou…
Zdravím všechny studenty, kteří nejsou bezohlední vůči zvířatům. Ráda bych vám
řekla, jak na to. Stačí pouze vyplnit pár informací, které jsou požadovány pro
úspěšné podepsání petice. Většinou stačí zadat váš email, na který vám přijde, jak
to s peticí dopadlo. Tato zpráva obsahuje poděkování a zmíněný závěr.
Samozřejmě jako každý správný Čech čekáte odměnu, ale tady se vám poskytne
ten nejlepší pocit. I když se petice nezdaří, tak není všechno ztraceno. V nejbližší
možné době se objeví znova a tak to funguje, dokud se nepodaří. Jak jste již asi
pochopili, tak nic víc než internet k tomu nepotřebujete, ani časově náročné to
není. Nestojí to ani žádné poplatky a nic podobného (můžete přispět, ale není to
povinné), tudíž si to může dovolit každý. Budu moc ráda, když se zapojíte. Měli
bychom se všichni zamyslet nad tím, co vlastně od tohoto světa očekáváme. Jestli
chceme mír a klid mezi lidmi a zvířaty, nebo jestli chceme nerovnost. Přece jsme
jenom lidi a měli bychom se tak i chovat. Nám není souzeno zvířata trápit ani jim
nějakým způsobem ubližovat nebo týrat. To není správné. Sama dobře vím, že
tahle věc je jedna z mála dobrých věcí na tomhle světě. Nebudu jediná, kdo bude
rád za vaše hlasy. Každému věnuji své tisíceré díky za pár minut volného času
věnovaný této aktivitě.
Děkuji, Marie Pflegerová
Norci, lišky polární, lišky obecné, činčily a fretky patří do volné přírody a ne do
klece! Zabíjíme je jen pro naši módní potřebu, ale nežijeme v pravěku, abychom se
museli zahřívat kožichy.
Zvířata se ve farmách trápí! Nemají dostatek prostoru k pohybu. V klecích trpí
takovým silným stresem, že si ukusují ocasy, vykusují kůži z těla a navzájem na
sebe útočí. Zraněným či ochrnutým zvířatům není poskytováno ošetření. Žijí ve
vlastních výkalech a chtějí pryč! Nemohou odejít! Tak jim pomožme my!
Nenechme je tam dále trápit.
http://e-petice.cz/petitions/zruseni-kozesinovych-farem-na-uzemi-ceskerepubliky.html?do=comments-filter
Zjistila jsem, že v Číně je kontroverzní festival psího masa, na kterém se běžně sní
téměř deset tisíc těchto nebohých tvorů, kterým my Evropané přezdíváme největší
přátelé člověka, psy zavírají do klecí, které jsou mnohdy až 10x
menší než oni sami. Přijde mi to nechutné a je mi jich líto
a nechci jen přihlížet, ale i jednat.
http://e-petice.cz/petitions/zabijeni-psu.html?comments-cppage=6&do=comments-loadMore

Sport na OA
Někteří studenti ani netuší, že mezi námi studuje basketbalistka, která si
nedávno zakusila pocit, jaké to je dosáhnout na evropském šampionátu
na cenný kov. Ve hře tři na tři získala spolu se svými spoluhráčkami
bronzovou medaili, ale ta není jen tak lecjaká, je to první v tomto
odvětví v historii ČR. Úspěšná sportovkyně chodí do 3. ročníku
a jmenuje se Terezie Frgalová. Poprosili jsme ji, aby nám zodpověděla
několik otázek.
Proč sis vybrala právě obchodní akademii ke středoškolskému studiu?
„Protože si myslím, že ekonomie má budoucnost. Pokud bych šla na
gymnázium, musela bych po čtyřech letech řešit co dál… Teď mám
jasno. Chci dále studovat ekonomiku, účetnictví, finance.“
Proč právě basketbal? Jak dlouho se tomuto sportu věnuješ?
„Od 9 let se věnuji basketbalu, vyzkoušela jsem různé sporty, ale tento
sport mě bavil nejvíce. Je to týmový sport, kde se nehraje na jedince.
Basketbal mám ráda, ale není mou prioritou.“
Jak se Ti daří zvládat školu a sport společně?
Jelikož je učivo těžší a těžší musím se pravidelně učit. Tréninky máme
od osmé hodiny večer, proto se učím odpoledne.
Jaké máš cíle do budoucna?
„Cíle budoucna? Řádně odmaturovat, vyhnout se zdravotním
problémům, abych mohla hrát dále basketbal..... A když to půjde, chci
se dostat na vysokou školu.... Moje úspěchy...? Jsou to úspěchy celého
týmu...“
Děkuji za rozhovor, Lucie Zaoralová

Moudří pravili…
Pokud mluvíš. Pouze opakuješ to, co už víš, ale pokud posloucháš,
možná se učíš něco nového.
DALAILAMA

Dělejte to, co vám srdce říká, že je správné. Kritizovat
vás budou tak či onak.

97 % lidí, kteří to vzdají příliš brzy, dnes pracují pro zbylá 3 %, která to
nikdy nevzdala.
Smích je pro duši to samé, jako kyslík pro plíce.
Louis de Funés

Těmito citáty se s Vámi prozatím loučíme a pevně doufáme, že jsme
Vám zpříjemnili pár chvilek strávených ve školní lavici. Pokud se Vám
naše rubriky líbí, přispějte nám na adresu OAPV-casopis@seznam.cz,
popř. dejte své práce do připravené krabice v oddechové místnosti.
Máte-li nápad, co zde schází, postupujte stejně. Děkujeme za Váš čas
věnovaný našemu časopisu a těšíme se brzy na shledanou.
Tým časopisu
(základnu tvoří skupina žáků 1.B a jim patří největší dík
za vytvoření časopisu)

Správné odpovědi:
Zvířecí říše:
1/ Pštros
2/ Kolibřík
3/ Slon
4/ Obří Chobotnice
5/ Králík / Kůň
6/ Koala

7/ Žralok
Řešení: Průměrná výška trpaslíka je 113 cm
Řešení: 20 krát menší spotřeba, o 290 km/h větší rychlost
Čerpali jsme z:
http://www.plaminek.cz/etiketa
file:///C:/Users/Lenka/Downloads/czech_language_nastrahy_pravopisu_I_etymolo
gie%20(2).pdf
www.svetuspesnych.cz
http://rekordyakuriozity.pise.cz/8-kviz-z-rise-zvireci.html
http://www.vtipy.net/skola/7
http://docplayer.cz/2953854-Univerzita-palackeho-v-olomouci-bakalarska-pracedejiny-stredniho-skolstvi-v-prostejove-v-kontextu-historickeho-vyvoje-mesta.html
https://www.czso.cz/csu/czso/kvizy_o_krajich_ceske_republiky
https://www.ceskepreklady.cz/blog/kurizoni-vanocni-zvyky/
http://www.celysvet.cz/matematicke-pohadky.php
https://www.obrazky.cz/?q=b%C5%AFh+merkur&sgId=RZAvuxIRknmahR9ZuvI
puNwokS4fznwNknw7YGRNTw%3D%3D&thru=&aq=#id=a95ffa612e2c6c49
https://www.obrazky.cz/?q=b%C5%AFh+merkur&sgId=RZAvuxIRknmahR9ZuvI
puNwokS4fznwNknw7YGRNTw%3D%3D&thru=&aq=#id=976214fd5d748679

Přejeme krásné Vánoce a úspěšný celý rok 2017

Děkujeme firmě Koutný spol. s r. o. za
vytisknutí školního časopisu

