ŠKOLNÍ ČASOPIS
OBCHODNÍ AKADEMIE PROSTĚJOV

Milí čtenáři,
pololetí je za námi a vydání dalšího čísla
školního časopisu je tady. Doufáme, že jste
uplynulé měsíce prožili v pohodě a
spokojenosti a že i následující dny budou
spojeny jen s pozitivními zprávami a
událostmi. Přinášíme další tvorbu
studentů, která Vás snad pobaví. A také
pár článků, které Vás i poučí .

Studenti (i někteří učitelé) napsali:
Ježíšek nebo Santa Klaus?
Vánoce jsou svátky klidu, míru, lásky a pohody. V tento čas se většina
rodin schází, aby tyto chvíle strávili společně.
Když se řeknou Vánoce, všichni si zajisté vybaví vánoční stromeček,
pod ním dárky, spoustu sněhu a led. Ovšem každý už si může vybavit
jinou osobu, která vysněné dárky nosí. Někteří si představí Ježíška, jiní
Santa Klause, někdo Dědu Mráze. Kde a jak se tyto postavy objevily?
Ježíšek je zdrobnělina Ježíše Krista, který se narodil ve chlévě
v Betlémě Marii a Josefovi. Proč právě on nosí dárky? Ježíš Kristus se
narodil pro nás jako dar. Tradice, že Ježíšek nosí dárky, je samozřejmě
spojená s vírou v Boha. Tento zvyk upřednostňují ty země, ve kterých se
vyznává křesťanská víra. Je to například u nás v České republice, na
Slovensku, na jihu Německa, v Rakousku nebo v Polsku. Ne však všichni
věří v Boha, přesto jim dárky Ježíšek nosí. Ale proč tomu tak je? Dle
mého názoru je to tím, že je to určitá, zažitá tradice. Záleží také na tom,
kde se daná země nachází, jakou má kulturu a čím je ovlivněna.
Santa Klaus je známý svým červenobílým oblečením, dlouhými vousy
a soby, kteří táhnou jeho sáně a pomáhají mu rozvážet dárky, aby se dostal
ke všem dětem včas. Santa létá po nebi. Do domů se dostává komínem. A
kam dává dárky? Do punčoch, které si děti připravily pod stromeček nebo
právě na krb. Ve kterých zemích je zvykem, že nosí dárky Santa?
Především v USA v Kanadě.
U nás ve střední Evropě věří většinou malé děti, že jim dárky nosí
Ježíšek. Avšak v dnešní době je Ježíšek „vytlačován“ Santou Klausem. Je
to správně? Měli bychom si naši tradici uchovávat? Nebo bychom se měli
přizpůsobit americkému charakteru Vánoc? Na tyhle otázky je těžké
odpovědět. Každý může mít jiný názor. Některým se Santa zamlouvá,
jiným zase ne.
Mně se příběh o Santa Klausovi líbí. Zajímavé je to, že
jezdí na saních, které táhnou sobi. Nelíbí se mi, jakým
způsobem se dostává do domů. Na druhou stranu jsem od
svého dětství vychovávána k tomu, že dárky nosí Ježíšek.

V tomto ohledu mám však jasno. Jestli budou mít někdy svoje děti,
budu jim vyprávět o Ježíškovi.
Veronika Žilková
Pohádka z jednoslabičných slov – dílo našich maturantek
Pes jí kost a má dost. Šel dál a kos ho kous. Ten řval jak tur. Šel dál a rak
ho štíp a pes zdech. Šel chlap a řek, že je Řek. Řek se bál, že ho rak sní,
tak utek za roh. Rak šel za ním a štíp ho. Chlap se lek a utek do hor. Tam
se pích o trn. Byl tam výr, ten si sed na buk, chlap tlesk a výr spad. Chlap
vzal nůž a pích ho. Myš šla z luk a kos slét a vzal myš. Chlap to vzdal a
šel dom. A jak šel zpět, tak vlk na něj štěk. Chlap se lek a utek. Bál se, že
vlk boj chce. Šel za buk, kde stál kluk a měl strach, že vlk ví, kde je chlap,
dal tam past a vlk se chyt. Muž byl rád a šel dom.
B+N

Opět trocha poezie…
OA očima maturantů 4. B
První vločka snáší se na obchodku,
já koukám se z okna posledního záchodku.
Dostat propustku na záchod zdá se být těžké,
u vyučujících to není zdaleka běžné.
Nemáš-li na to lejstro od doktora,
žádnej trip na záchod prej se nekoná.
Když už jsme u té zimy, tento rok nebude jiný.
Advent, Mikuláš a nakonec Vánoce,
po plese už nikdo nesměje se.
Hned jak si rozdáme vánoční nadílku,
už abychom se zas učili ekonomiku.
Z eka i uce strach velký mám,
snad to v květnu celý nepodělám.
Čeština didakťák, to je něco hrozného

vždyť to nemá s češtinou ani nic společného.
Jestli mi tam frknou nějaké biblické postavy,
po zkoušce asi nebudou žádné oslavy.
I náš pan třídní z kabinetu hledí,
v duchu nadává na to podělaný náledí.
Předem se on nejvíce raduje,
jeho radost s postupem času graduje.
Zbavit by se béčka chtěl, aby už klid v duši měl.
Jen ať lemplové vypadnou
a jejich místa v lavicích vychladnou.
Co ještě tak říci ke čtvrté bé?
Do školy nechodit, ne a ne.
Absence už je poměrně vysoká,
my na to ale kašleme z vysoka.
Šínův drsný pohled nás drtí,
ale ne každý matiku zas takhle hrotí.
Snad jen ti co z ní maturovat chtějí,
ti do mentálního ústavu rychle spějí.
Na výběr mají Kromec či Bohnice,
Šín ten se ovšem těší nejvíce.
Štěpa na nás zase křičí,
rozdá cvičení jen, ať to prej fičí.
Rozbory Hrabala nebo i Rollanda,
to už prosím vás není žádná sranda.
Metafora s metonymií se mi motá,
kdopak to ze mě dělá zas idiota?
Najednou má mysl vrátí se z flashbacku,
objevim se zas na posledním záchodku.
Tam jsem strávila už asi hodinu,
rychle se vrátím, než obvolají mou rodinu.
Snad si nemyslí, že jsem se do tajemné komnaty propadla,
ale asi furt lepší než vrátit se do práva.

Maturita ve 4. A
Plíží se to jako stín,
Všude, kam se pohnu.
Klepe se mi z toho klín,
Už se z místa nehnu.

Maturita vulgaris,
To je nemoc vážná,
Není na ni recepis,
Musím být kurážná.

Byla jsem už u doktora,
Aby mi s tím pomoh,
On na mě jak na netvora,
Že to by fakt nemoh.

Tak to beru do svých ruk,
Čekám, až to přijde,
Už je ze mě samouk,
Doufám, že to vyjde.
R.P.

Recenze
Dne 27.1. se v Kasku uskutečnil maturitní ples našich čtvrtých ročníků.
Já jsem si udělala trochu před přípravu, co mě za 2 roky čeká taky.
Maturitní ples jako takový,
se
mi velmi líbil.
Organizace byla suprová a
čtvrté ročníky si dali
opravdu záležet. Téma
plesu bylo THE OSCARS,
takže
maturanti
a
maturantky scházeli po
červeném koberci. Připravili si i
vystoupení, které bylo
velmi atraktivní a zajímavé. Celý večer doprovázela hudební skupina,
takže bylo i hodně prostoru pro tancování. Před půlnocí vystoupila
skupina TEAM ARBORIA, ve které účinkoval i náš bývalý student
Ondřej Sobotka. Doporučovala bych, aby příští rok, ti co si nechali ples
ujít, určitě neváhali a přišli se podívat na letošní třeťáky, příští čtvrťáky.
Daniela Krčová
Maturitní ples 2017
Jako každým rokem se i letos konal ples letošních maturantů a pokud
nežijete pod kamenem, neunikl ani vám. Třídy se sešly
v hojném počtu, což se naopak nebude dát říct o následujících
maturantech. V podstatě jsem přišla o celý začátek plesu, byla
jsem mimo – víte, prodávání „ruličkové tomboly“ je časově
náročné. Každopádně vystoupení si všichni vychvalovali,
tudíž se přikláním k tomuto názoru. Půlnoční překvapení

bylo…překvapivě dobré, je fajn vidět kantory z jejich méně profesionální
stránky. Každý ples má asi svá dramata, tento rok nebyl výjimkou,
nakonec ale vše dobře dopadlo, jako v pohádce.
Nikola Mičková
JAK SE NESTÁT OBĚTÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ?
V dnešní době je internet velmi populární. Všichni mají chytré telefony,
tablety a kdo ne, tak jakoby podle ostatních nežil. Lidé zde tráví čím dál
více času, než si doopravdy myslí. Dříve byl problém sehnat o někom
nějaké informace a v dnešní době je o sobě sdělují všichni sami, aniž by
si to třeba uvědomovali. Dne 24. listopadu v kině Metro jsme měli velmi
zajímavou přednášku na téma "Jak se nestát obětí sociálních sítí?" Tato
přednáška byla smysluplná a hlavně poučná, paní Mgr. Věra Kapsová
nám poradila, jak se proti tomu dá aspoň trochu bránit, ale to už každý
musí zvážit sám, co všechno sdílí, s kým, a jestli je to vůbec potřeba
všechny informovat, kde zrovna byl, nebo co právě udělal.
Míša Tylová

V hodinách může vzniknout cokoli, tento obrázek byl nakreslen v hodině
německého jazyka a my tímto vyhlašujeme soutěž o hodnotné
ceny! Kdo správně pojmenuje min. 6 obrázků, které vidí před
sebou (pouze ta s čísly), odpovědi hodí v oddechové místnosti
do krabice, dostává se do slosování. Správné odpovědi

zveřejníme v příštím čísle.

Merkurkovo jazykové okénko – víte, že…?
dobýt a dobít
– Sloveso dobýt má význam „získat něco s vynaložením určitého úsilí,
nebo i násilí a nátlaku“, např.:
• dobýt vítězství, dobýt pohledávku, dobýt hrad.
– Odtud je odvozeno i podstatné jméno dobyvatel.
– Úsilí musíme vynaložit i při vykopávání a vyzvedávání předmětů ze
země, proto píšeme:
• dobýt/dobývat uhlí, dobýt pařez.
– Sloveso dobít znamená „utlouct, usmrtit“ , např.:
• lovec dobil poraněné zvíře,
– „přestat tlouct“ , např.:
• její srdce dobilo dnes ráno,
– popřípadě „doplnit elektrický náboj“
vyžle
– Vyžle je původně jedno z plemen menšího loveckého psa, který se
dříve užíval při honech. Dnes je toto slovo známo jedině jako označení
velmi hubeného dítěte
• ližiny
– Se slovem ližiny se nejčastěji setkáváme ve slovním spojení střešní
ližiny. Jsou to podélné vyztužené lišty na střechách automobilů, na něž se
připevňuje autozahrádka. Nejde o pojmenování odvozené od slova „lyže“.
• bidlo a bydlo
– Na dvoře stálo bidlo. Na tomto bidle si postavil pták své bydlo. Přišel
silný vítr a obě b-dla spadla.
• vír a výr
– Neopatrného výra se zmocnil vír a za chvíli na hladině po obou v-rech
nezbylo nic. Obě slovní hříčky nemají řešení. Význam slov je různý.

• dobít baterii u auta, dobít si kredit.

Co si obléct na maturitu? Jak se chovat v den D?
Nejen vědomosti jsou zkoumány při příchodu před maturitní komisi.
Neodmyslitelně ke zkoušce patří i vzhled a vlastní prezentace. Jak se tedy
na tento důležitý den připravit? Zde máme několik doporučení, ale
nejdříve „vyřídíme“ kluky.
Hoši, u vás komplikace nenastanou, pokud sáhnete po klasickém obleku
a výstřednosti (rádobyvtipné kravaty apod.) si necháte až na maturitní
večírek. Nebojte se kombinací a experimentů, ale zůstávejte v určitých
mezích. Nezapomínejte, že i boty jsou součástí dokonalého outfitu .
A teď k děvčatům, tady to bude podstatně obsáhlejší, proto se pokusíme
shrnout vše do několika bodů:
- Vybírat máte opravdu z čeho – dámský kostým (i kalhotový),
společenské kalhoty s halenkou, sukně s halenkou či elegantní šaty.
- Kostým může působit konzervativně, ale je možné jej ozvláštnit
různými doplňky (šátky, šperky, halenka …).
- Zvolte oblečení tak, ať se cítíte pohodlně. Zapomeňte na vykukující
spodní prádlo. Nejen že na toto komise zvědavá není, ale neustálé
kontrolování a upravování délky sukně či hloubky výstřihu může
znervóznit i vás samotné (a to nemluvím o mužské části komise).
- Šaty i sukně by měla mít vhodnou délku a zakrývat to, co zakrývat
má . Nezapomeňte na silonky! Že bude vedro? Nedá se nic dělat,
k takové události silonky prostě patří…
- Zaměřte se raději na jednoduché barevné kombinace než na křiklavé
vzory a nápadné vzorkování.
- Hluboký dekolt, holá ramena a holá záda jistě potěší mužskou část
komise, mohou však působit dojmem, že se snažíte vynahradit
vizáží to, co jste se nestihly naučit. To přece nechcete, že?
- Stejně jako komise je nevypočitatelné i počasí,
nezapomeňte si vzít vhodný doplněk, který vás v případě
potřeby zachrání před chladem. Nejlépe vkusný svetřík či
sako.

- Nemusíme připomínat, že „žabky“ se k maturitě nehodí, ale zvolte
takovou výšku podpatků, která neohrozí Vaši rovnováhu (už tak je
narušená stresem a vypětím).
- Doplňky a líčení mají podtrhnout Váš půvab a ne jej překřičet, takže
barviček i šperků s mírou.
- Nachystejte si vše s předstihem, pár hodin před maturitou budete mít
jiné myšlenky, než hledat druhou náušnici.
Rady pro všechny:
- Připravujte se průběžně alespoň od jara, nenechávejte to na dva dny
před maturitou.
- V den maturitní zkoušky choďte vzpřímeně, nehrbte se, zvedněte
hlavu – dejte najevo svoji sebejistotu (i když ji nemáte …).
- Usmívejte se, při zkoušení neskákejte zkoušejícím do řeči, pokud
musíte, slušně ho přerušte a pokračujte sami – nebojte se, komise
ocení vaši aktivitu.
- Nedávejte najevo, máte-li negativní vztah k jednomu členu komise,
to už vydržíte.
- Mluvte, mluvte, mluvte – ale spisovně a k věci .
- Nevynechávejte při přípravě žádnou z otázek, velmi pravděpodobně
pak zafunguje „zákon schválnosti“ a zrovna jednu z vynechaných si
vytáhnete.
- Den před maturitou si nechejte pár hodin na sport či procházku,
nebudete litovat.
- S úsměvem jde všechno líp, netvařte se zoufale či znechuceně.
Komise tam sedí několik hodin, několik dnů po sobě, raději se
podívá na usměvavého maturanta než na hromádku neštěstí.
- Nepřipouštějte si myšlenky typu „nic neumím“, „hlavně ne
otázku…“, „jsem úplně v… koncích“. Pokud jste alespoň převážnou
část čtyř předchozích let nestrávili v parku ale ve škole, není důvod,
abyste to nezvládli.
Nám, kteří to mají za sebou, i těm, kteří to mají před sebou,
nezbývá nic jiného než vám držet palce a popřát mnoho štěstí!

Trocha ekologie nikoho nezabije…
Milí žáci,
několik nás nadšenců z 1. ročníku založilo malý ekologický tým –
ekotým a spolu s paní učitelkou Kirchhofovou se budeme snažit zlepšit
váš pohled na ekologii a ekologické chování na naší škole. Nebudeme vás
nutit stát se zarytými ekology, zatím bude stačit, když začneme společně
dodržovat malé „ekologické patero“. A v čem spočívá?
Od nynějška budeme:
1. Vylévat nedopitý obsah z PET lahví, kterou potom sešlápneme a
vhodíme do koše s označením PLASTY.
2. Vhazovat do košů, kde se shromažďují „vršky“ z PET lahví (používají
se na výrobu zajímavých věcí) nic jiného, jen vršky.
3. Chovat se na WC jako lidé. A co to znamená? Tak si to zopakujeme –
co patří do WC mísy (a to snad nemusíme popisovat, že?) patří tam, co
patří do odpadkového koše, patří do koše. Zbytky toaletního papíru
určitě neházíme na zem.
4. Udržovat pořádek ve třídách, a to nejenom v našich „vlastních“.
Odpad patří do koše (jsou v každé třídě 2, tak to musí stačit) a ne za
radiátory ústředního topení, nebo do lavic, nebo na zem.
5. Se všichni přezouvat, aniž by nás pořád někdo kontroloval. Pořádek
v naší škole by měl být naší vizitkou.
Všechny Vás zdraví nadšený ekotým OA PV a s chutí do
toho!

Merkurek pomáhá si zapamatovat
Krátký příběh, věta – nejen pro češtinu
Nemůžete si zapamatovat skupinu slov? Spojte si je do souvislé věty,
která dává smysl. Uvidíte, že si to zapamatujete lépe, než jednotlivá slova
odděleně.
Psaní vi- na začátku slova: Vidím viset vidličku na větvi, jak se viklá,
povídal vítr vínu, když se vinul přes visutý most.
Psaní -mně: Připomněl zapomnětlivému, aby si vzpomněl na domněnku
o pomněnce.
Vzory podstatných jmen:
Žena si nesla růži, zpívala si veselou píseň, i přestože byla zmrzlá na
kost.
Pán si myslel, že je pravý muž, když postavil hrad, který nedobude žádný
stroj.
Město stálo blízko moře, jen jedno kuře měli v každém stavení.
Slova se s na začátku: Sděluji Ti, že než se setmělo, všechny zásoby jsem
spotřeboval, do druhého dne jsem je strávil a pak nám to shořelo.
Slova se Z na začátku: Náš pan učitel měl zvláštní způsob zkoušení ze
zpěvu, kterým zkoumal náš hlas
Matematika
Pamatujete si, že sinus α je poměr délky odvěsny protilehlé k úhlu α a
délky přepony pravoúhlého trojúhelníku? A kosinus α je poměr délky
odvěsny přilehlé k úhlu α a délky přepony?
Stačí si zapamatovat 2 slova : prosinec a kopřiva
Prosinec : sinus α je poměr délky odvěsny protilehlé k úhlu α a délky
přepony.
Kopřiva : kosinus α je poměr délky odvěsny přilehlé k úhlu α
a délky přepony.
Doufáme, že vám to pomůže. Pokud už to znáte, nevadí, můžete
to poradit někomu, kdo stále tápe .

Příspěvky studentů ještě jednou…
Zaklínadlo
„Když zíváme, zakrýváme si ústa!“ Tak tuto větu slyší moji studenti
denně několikrát. A většina už ví, jak reagovat. Ale proč ji vlastně musím
říkat? Proč je tato věta pro mě jako „zaklínadlo“? Tak to se musím vrátit
o hodně - raději napíšu x let zpátky.
Už jako žačka školou povinná jsem byla dost zimomřivá, což znamená,
že jsem měla pořád studené ruce a s oblibou jsem je ukrývala v kapsách
(teď to zdánlivě není podstatné, ale jak dále pochopíte, je). A na tu hodinu
na základce nikdy nezapomenu. Byl to dějepis a výklad našeho pana
učitele třídního nebyl zrovna moc „k poslouchání“, navíc mi nikdy
humanitní vědy nepřirostly k srdci, prostě byla to nuda.
A tak jsem si „tak trochu“ zívla. Asi déle, než jsem čekala. A zakrýt si
rukou pusu? No, to by chtělo vytáhnout ty ruce z teplíčka kapes, a to se
mi opravdu nechtělo. Takže si to dovedete představit. Pusa otevřená, asi
pohled „pro bohy“. Jenže – znáte ten zákon schválnosti. Aniž jsem to
tušila, právě v okamžiku svého zívnutí jsem se ocitala v „hledáčku“ pana
učitele. A z mé pohody mě vyrušil jeho jadrný hlas: „Áááááá, tady se nám
někdo nudí, tady to někoho nebaví.“ „Tááák!“ (jeho oblíbené zvolání).
„Tylšarová!“ (což bylo moje dívčí jméno): „Do zítřka napíšeš 100krát Nemám zívat v hodině. A zapiš si za uši: Když zíváš, zakryj si pusu, kdo
se má na to dívat“. Teď by asi někoho mohlo napadnout: „No a co, tak
udělám Ctrl C a Ctrl V a je to. Jenže v době, kdy jsem tento trest
„vyfasovala“, žádné počítače nebyly (ano, jsem z minulého století), takže
se žádné Ctrl C ani Ctrl V nekonalo. Jenom pero (v té době už „čínské“,
tzv. číňák, což byla pecka – dnes už bychom se nedivili, že?), papír, slzy
a ještě – (to už si nepamatuji, už to vím jen z vyprávění své už 89leté
maminky, která mi jako dobrá duše chtěla se psaním trestu
pomoci) - mě prý „chytil“ obrovský vztek doprovázený
slovy typu, co to je za d.…a, že si takového něco vymyslí.
Co si o sobě myslí? Atd.

Pak jsem trochu povyrostla a stala se ze mě „úča“. Vzpomínám si, kdy
jsem poprvé stála před třídou žáků – bylo jich tam tehdy opravdu hodně.
No a k mému údivu někteří v hodině začali zívat. Nechápala jsem, když
můj výklad je tak poutavý, co to dělají? A další zívnutí a další. Pak jsem
se na ně chvíli zadívala a viděla ty ruce v kapsách, viděla tu otevřenou
pusu… A vzpomněla si na staré časy... Uznala jsem, že to není zrovna
„k pokoukání“. Pochopila jsem, že nepotřebuji vidět stav chrupu svých
žáků, že bude dobré, když je naučím zívat „slušně“, tj. se zakrytou pusou.
A tak se zrodila výše zmíněná věta – takové moje „zaklínadlo“. A Vám,
pane učiteli, se už poněkolikáté (a teď už do nebe) moc omlouvám.
Vám, moji milí studenti, nebudu dávat za trest psát 100krát něco o zívání,
když vy vlastně tím zíváním aktivujete mozkové buňky, že? A takové
tresty už stejně patří minulosti. Ale prosím Vás, když začnete zívat,
zakryjte si ústa. To mi opravdu stačí. To je slušný návrh, nemyslíte?
Jana KF

Lyžák 2017
Lyžák pro studenty obchodní akademie se skládal především z
žáků prvních ročníků, ale i druhých a třetích. Na letošním lyžařském
kurzu bylo nesmírně krásné počasí. Díky vysoké nadílce sněhu mohli
absolventi lyžařského kurzu vyzkoušet tentokrát i běžky. Myslím si, že
zmiňovaná aktivita bavila všechny. Na svahu se nic závažného nestalo,
jen jak to bývá bolest nohou, rukou a možná sem tam i ta naražená či
zlomená kost. Zábavných aktivit, které se konaly vždy večer, bylo
opravdu mnoho. Činnosti krásně sblížily kamarádské a mezitřídní vztahy.
Lyžařský kurz bych chtěla shrnout do jednoho slova „nezapomenutelný“.
Učitelům chci za všechny poděkovat za pevné nervy, ale také za krásných
pět dní.
Bára Jablonická

Dějiny Obchodní akademie Prostějov
Díl 2.
První léta existence Obchodní akademie Prostějov
První léta byla škola umístěna v přízemí budovy české zemské vyšší
reálné školy. Měla zde k dispozici dvě velké místnosti, byt ředitele,
ředitelnu a kabinet pro fyzikální sbírky. Kuratorium poté vybralo
vyučující, mezi kterými byli i učitelé české zemské reálky. 18. září 1894
pak začalo vyučování Vyšší školy obchodní v Prostějově.
Do 1. ročníku se zapsalo celkem 71 žáků. Následující školní rok byla při
obchodní škole otevřena přípravka. Důvodem byly zejména přísné
přijímací požadavky. Ke studiu mohli být přijati pouze žáci, kteří
absolvovali třetí třídu měšťanské školy s dobrým prospěchem a mimo to
museli složit přijímací zkoušku z francouzštiny a algebry. Po absolvování
přípravky tedy bylo umožněno i slabším žákům řádné přijetí do
1. ročníku. Každý žák musel platit školné. To činilo 100 zlatých za rok.
Později však byla zřízena stipendijní výpomoc pro méně majetné žáky s
dobrým prospěchem. Kuratorium také začalo uvažovat o zřízení české
pokračovací školy kupecké. Z důvodu nedostačujících učebních prostor
byla 31. ledna 1896 předložena obecnímu zastupitelstvu žádost na stavbu
nové budovy. Návrh budovy vytvořil architekt Čeněk Venclík.
3. července 1896 byla žádost schválena spolu s rozpočtem na stavbu. S
tou se mělo začít v srpnu, aby mohl být příští školní rok zahájen již v nové
budově. Místem pro výstavbu byla zvolena Palackého třída, která patřila
ke klidnější části města.
Veškeré práce probíhaly podle plánu a 15. září 1897 byla nová budova
školy převzata do vlastnictví obce a odevzdána k užívání. Dvoupatrová
budova byla vystavěna v renesančním stylu, vyzdobena rizalitem,
sgrafity, korintskými sloupy a velkými okny. Pod kopulovitou střechou
krytou francouzskou břidlicí se nacházel zlatým plastickým písmem
název ústavu. Vnitřní prostory byly také ve stylu renesančním. Nacházela
se zde kancelář ředitele, byt ředitele a školníka, několik poslucháren a tříd,
žákovská laboratoř, kabinety, sborovna, žákovská a učitelská knihovna.

Budova byla označena za novou ozdobu města Prostějova. Na opětovné
žádosti prostějovského obchodnictva zřídit při vyšší obchodní škole
pokračovací školu obchodní, vypracovalo kuratorium učební osnovu pro
dvoutřídní školu a na schůzi 19. listopadu 1897 bylo usneseno, že třída se
ještě tentýž rok otevře.

Maturanti
Ples je za námi a maturitní zkouška před námi. Jaké nástrahy
čekaly na studenty připravující ples, jsme zjišťovali v obou
maturitních ročnících.
Odpovědi ze 4. A
1. Co vás vedlo k tomu pojmout ples ve stylu Oscarů?
Téma vymyslely holky z béčka. Nám se zalíbil hlavně nápad, že bychom
měli dostávat sošky Oscarů a že toho k tomuto tématu jde hodně co
vymyslet.
2. Jak dlouho trvala příprava na tento večer?
S přípravou jsme začali, myslím, hned v září. Nejhorší byl podle mě
leden, kdy se nakupilo nejvíce zařizování.
3. Pomáhal vám někdo s choreografií a výzdobou sálu?
S choreografii nám pomáhalo taneční studio free dance. Béčku pomáhala
taneční škola Pirouette. Výzdobu sálu jsme si navrhli sami. Veškeré
dekorace jsme si objednali z internetu. Kromě velkých soch Oscarů, které
byly umístěny na pódiu. Ty jsme nechávali dělat v reklamní agentuře, ve
které nám dělali i vstupenky. Vyzdobit sál nám pomáhalo 6 studentů
z třetích ročníků.
4. Stihli jste všechno tak, jak jste plánovali?
Ano, nakonec jsme kupodivu vše zvládli včas.
5. Je něco, co byste příště udělali jinak?
Co jsme podcenili, bylo, že nám nikdo nehlídal „místnost
pro maturanty“ a došlo k nějakým ztrátám. Ale jinak
myslím, že jsme vše měli tak, jak jsme chtěli. A jsme rádi,
že nám třídní učitel domluvil promítání dění na stěnu a
v televizích a díky tomu měl každý možnost vše vidět.

Myslím, že jsme jediná škola, která tenhle problém s viděním na parket
vyřešila.
6. Která část příprav byla nejobtížnější?
Pro mě bylo nejobtížnější objednávat všechny šerpy, skleničky a Oscary.
Nebylo obtížné to objednat, ale měla jsem strach, že něco přijde špatně,
že se rozbije nějaká sklenička, a nebo že vše nepřijde včas. Jinak nemůžu
říct, co bylo úplně nejhorší. I když to bylo vše náročné, tak mě organizace
bavila.
7. Bylo něco, co se nepodařilo, ale diváci to nepostřehli?
I když jsem se hodně bála, že se něco pokazí, musím říct, že vše bylo tak,
jak mělo.
8. Máte nějaká doporučení pro budoucí maturanty?
Určitě bych jim doporučila, jak už jsem o tom psala, jiné zázemí pro
maturanty. A už teď aby si zamluvili kapelu. I když jsme s kapelou byli
spokojení, původně jsme chtěli jinou, ale jejich termíny se plní hodně
rychle. Neměli by podcenit moderátora a fotografa plesu. Protože je
důležité, aby moderátor dokázal udržet skvělou náladu po celou dobu.
Fotky jsou tou hlavní památkou na celý ples, takže je určitě lepší si
připlatit někoho fakt dobrého.
Za 4. A Pavlína Králíčková
… a teď 4. B
1. Co vás vedlo k tomu pojmout ples ve stylu Oskarů?
Byl to první nápad, líbilo se nám předání sošek místo růží, jak je každý
rok zvykem, a celkově černo-zlatá kombinace. Věděli jsme, že se s tímhle
tématem dá hodně pracovat a navíc jsme obě třídy hned shodly.
2. Jak dlouho trvala příprava na tento večer?
Příprava začala už od září, takže cca. 5 měsíců.

3. Pomáhal vám někdo s choreografií a výzdobou sálu?
Obě
třídy na tancování měly zaplacenou choreografky, které nám i na plese
předvedly vystoupení se svojí taneční skupinou. Výzdobu jsme si
převážně dělali sami, až na sochy Oskarů, které nám dělala reklamní
společnost.
4. Stihli jste všechno tak, jak jste plánovali?
Ač se tomu sami divíme, tak ano stihli.
5. Je něco, co byste udělali jinak?
Tak určitě se pár drobností najde, určitě bychom poprosili školu, aby
nám zajistila jiné zázemí pro maturanty, aby nebylo tak moc veřejné
všem v Kas centru.
6. Která část příprav byla nejobtížnější?
Nejobtížnější byl asi den maturitního plesu, kdy jsme dopoledne všechno
v sále chystali a trénovali. Bylo to jak psychicky, tak fyzicky náročné.
7. Bylo něco, co se nepodařilo, ale diváci to nepostřehli?
Nevím, jak ve druhé třídě, ale v naší jsme při vystoupení měli předat dárek
třídnímu učiteli zároveň s Oskarovou soškou, při předávání dostal jen
Oskara, protože jsme dárek zapomněli v šatně. Každopádně diváci si toho
nevšimli a dárek byl předán osobně později.
8. Máte nějaká doporučení pro budoucí maturanty?
Ať poprosí školu, aby zkusila zařídit jiné zázemí. A určitě ať si objednají
dobrého moderátora, ten náš byl super a myslím, že celý večer dobře
bavil a držel osnovu plesu.
Za 4. B Kristýna Šestořádová

Kdo to ví, odpoví…
Zvířecí říše skrývá mnohá tajemství, znáš odpovědi na tyto otázky?
Která tři slova slyší žralok
nejraději, když pluje za lodí?
Muž přes palubu!
Víte, jak se zbavíte potkana?
Zaženete ho pod postel a posteli
rychle odříznete nohy.
Jak si říká tajné společenství
kukaček?
Ku ku klan!
Jak se jmenuje největší komár na
světě?
Drákula.
Víte, proč králíci chodí vždy ve
dvou?
Protože jeden nikdy neví!

Co je zákon schválnosti?
Když má včela alergii na pyl.
Proč se sršni smějí?
Protože srší vtipem.
Které zvíře se po smrti ještě
500krát otočí?
Grilované kuře!
Co vznikne, když zkřížíte želvu s
krávou?
Tele s helmou.
Jaký je rozdíl mezi chatařem a
žirafou?
Chatař má střechu nad hlavou,
žirafa má hlavu nad střechou.

A nejen říše zvířecí, ale i říše matematická skrývá mnohá tajemství
(pro některé určitě)
Zkus vypočítat tyto příklady, správné odpovědi jsou na konci časopisu.
Příklad č. 1 Dva zaměstnanci pracují na projektu. První by
ho sám splnil za 20 dnů, druhý za 24 dnů. Kolik dní to bude
trvat, jestliže 5 dní pracují společně, pak si první vzal 2 dny
dovolenou a po návratu projekt společně dokončí?

Příklad č. 2 Urči neznámé číslo, jehož 1/5 je o 40 větší než desetina
tohoto čísla.
Příklad č. 3 Vojta vyšel z domu ve tři hodiny odpoledne rychlostí 3
km/h. O půl hodiny později za ním ze stejného místa vyjel Filip na kole
rychlostí 15 km/h. Za jak dlouho dohoní Filip Vojtu a jak daleko to bude
od domu?
Příklad č. 4 Petr je 8krát starší než Rado, Rado 3krát mladší než Josef.
Spolu mají 120 let. Určete, kolik má každý z nich let.

Příklad č. 5 Dvě ozubená kola, zapadající do sebe, mají převod 1:4.
Středy obou kol jsou od sebe vzdáleny 57 cm. Jaké poloměry mají kola?
A nyní trošku literární teorie…
1) Snad každý v dětství četl roztomilé leporelo o tom, jak „Polámal se
mraveneček, ví to celá obora." Víte ale také, který český učitel, básník a
spisovatel tenhle příběh zveršoval?
a) Rudolf Mayer b) Jan Spáčil c ) Josef Kožíšek
2) Honzíkova cesta od Bohumila Říhy patří mezi další klasická dětská
literární díla. Vzpomenete si, kam že to v ní malý hrdina vlastně
cestoval?
a) za prarodiči do obce Koníkovice b) za maminkou do Prahy
c) za tatínkem do Dobříše
3) Děti z Bullerbynu, Pipi dlouhá punčocha, Karkulín ze střechy; to jsou
nejznámější díla slavné švédské autorky dětských románů.
Znáte její jméno?
a) Ingrid Lindgrenová b) Margit Lindgrenová c) Astrid
Lindgrenová

4) Další slavná ženská autorka příběhů pro děti, Tove Janssonová,
vytvořila fiktivní pohádkové bytosti, které v sérii oblíbených románů
nazvala muminci. Odkud pocházela tato spisovatelka?
a) z Islandu b) z Finska c) z Norska
5 ) Z českých autorů uspěl v novém tisíciletí například Pavel Šrut, který
za svou knihu pro děti dostal i ocenění Magnesia Litera. Jak se toto dílo
jmenovalo?
a) Lýkožrouti b) Lichožrouti c) Lícožrouti
6) Básník Jiří Wolker a Prostějov, to je spojení, které se vybaví snad
každému. Ví se také, že zemřel na tuberkulózu krutě brzy. Kolika se tento
autor dožil let?
a) 24 b) 30 c) 36
7) Největší z Pierotů: to je asi nejznámější dílo oblíbeného spisovatele
Františka Kožíka, který mimo jiné vyrůstal v Kroměříži. Kde se ale roku
1909 narodil?
a) v Uherském Brodě b) ve Valašském Meziříčí c) v Bystřici pod
Hostýnem
8) Přerov se může pyšnit tím, že je rodištěm hned několika slavných
českých básníků. Který z následujících tří ovšem z tohoto města
NEPOCHÁZÍ?
a) Josef Kainar b) Ivan Blatný c) Oldřich Mikulášek
10) Světově nejúspěšnější spisovatelkou detektivního žánru je Agatha
Christie, která svá díla adaptovala i na divadelní hry. Jedna z nich, Past
na myši, je nejdéle hraným představením historie: v Londýně dodnes
nepřetržitě běží její reprízy už od roku…?
a) 1934 b) 1952 c) 1967
11) Oblíbeným českým detektivním hrdinou je například
kapitán Exner, jehož duchovním otcem je spisovatel Václav
Erben. Který z následujících názvů ale do jeho populární

knižní série NEPATŘÍ?
a) Pastvina zmizelých b) Efektivně mrtvá žena c) Radikální řez
12) Zakladatelem žánru sci-fi byl nesporně Jules Verne, jehož knihy
hltaly generace mladých čtenářů. Vzpomenete si, jak se jmenoval hlavní
hrdina jeho románu Na kometě?
a) Hektor Servadak b) Matyáš Sándorf c) doktor Sarrasin
13) Isaac Asimov je dnes už legendou vědeckofantastické literatury a
mimo jiné autorem takzvaných tří zákonů robotiky. Tušíte ale, jaký byl
jeho „civilní" obor? a) lékař b) biochemik c) stavební inženýr
14) Autoři nejlepších děl žánru sci-fi v USA dostávají každoročně dvě
asi nejprestižnější celosvětová ocenění s proslavenými názvy. Jak zní?
a) Pick a Dick b) Hugo a Nebula c) Jupiter a Moon
15) Američan Frank Herbert se proslavil šestidílnou knižní sérií
odehrávající se na pouštní planetě Arrakis. Dnes už kultovní sci-fi nese
jméno… ? a) Pandora b) Duna c) Avatar
16) Asi nikoho nepřekvapí, že suverénně nejčtenější a nejprodávanější
knihou na světě je bible. Tušíte, kolik jejich výtisků se podle odhadů
prodalo jen za posledních padesát let?
a) kolem 1 miliardy b) přes 2 a půl miliardy c) necelé 4 miliardy
17) Stieg Larsson je autorem světově proslulé detektivní trilogie
Millenium. V čem je jeho mimořádný prodejní úspěch neobvyklý?
a) nikdo nezná jeho pravé jméno b) zemřel ještě před vydáním svých
knih c) pod pseudonymem se ve skutečnosti skrývala ženská autorka

Správné odpovědi – téměř všechny – naleznete na konci
časopisu.

Hádejte …
Máte dva džbány, pětilitrový a třílitrový, a neomezený zdroj vody.
Dokážete odměřit čtyři litry?
Za jakou nejkratší dobu opečete tři topinky, když se na pánvičku vejdou
jen dvě najednou a jedna strana se peče 30 sekund?
Vesničan se vrací z trhu domů. Má s sebou kozu, vlka a v ruce hlávku
zelí. Najednou přišel k řece. Na břehu má přivázanou malou loď. Už chce
nasednout, když tu ho náhle dobrá nálada opouští. Důvodem zhoršení
nálady je, že se do té lodičky všechno naráz nevejde. A když tu nechá vlka
samotného, vlk sní kozu. Když tu nechá kozu, ta sní zelí. Jak
dostane vlka, kozu i zelí na druhou stranu? Do loďky se mu
vejde jen jedna věc. A na žádném z břehů nesmí nechat
samotného vlka s kozou nebo kozu a zelí.

Co nás čeká do konce roku 2016/2017?
Nepřicházíme s informacemi, co jsme v uplynulých měsících prožili,
neboť to se můžete dočíst ve Zpravodaji, jenž je k dispozici na stránkách
školy. Stručně shrneme, co nás čeká s přicházejícími jarními měsíci.
-

Jarní prázdniny 
Přijímací zkoušky
Soutěže a exkurze
Maturitní zkoušky
Představení v kině
Velikonoce a státní svátky 

Víte něco o zmiňovaných Velikonocích? Proč vlastně Velikonoce? Co
znamenají jednotlivé dny?
Zde jsou odpovědi:













Veliká noc – noc, kdy byl vzkříšen Ježíš, proto tedy Velikonoce
Květná neděle je připomínka Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma,
začíná svatý týden
Modré pondělí je nenáboženský tradiční název
Sazometná (škaredá) středa je lidová připomínka Popeleční
středy (nenáboženská tradice)
Zelený čtvrtek je památka poslední večeře Ježíše
Velký pátek je den umučení Ježíše
Bílá sobota je dnem jeho pohřbení, v noci na neděli pak vstal Ježíš
z mrtvých
Boží hod velikonoční (Velikonoční neděle) je dnem vzkříšení,
končí svatý týden
 Na
Červené pondělí je tradiční pomlázka
(nenáboženská tradice)
 Bílá neděle je druhá neděle velikonoční, nově pokřtění
toho dne nosili bílé roucho

Zamyšlení …
Zdravím opět všechny studenty/ky obchodní akademie. Hlavně ty, kteří
se zapojili do sbírky pro pejsky v útulku. Měli byste ovšem vědět, že tohle
je čistě výplod mojí fantazie. Zdálo se mi nemožné, aby 16letá holka
začala něco pro ni tak velkého. Kdyby si tohle řekl někdo jiný, tak se
vsadím, že by ještě dneska seděl nad tím, jak a čím má začít. Já se v téhle
situaci ocitala taky a nebylo jednoduché, ale nejdůležitější je, že to stálo
za to. Samozřejmě bych se neobešla bez vstřícné paní učitelky
Pospíšilové, která mi ukázala, jak moc je snadné něco takového sdělit.
Neobešla bych se bez mojí mámy, která mě podporovala slovy: „ Až
budeš hotova s tím počítačem, tak mi prosím tě pojď pomoc s nádobím.“
Věřte nebo ne, věty tohohle typu mi pomáhaly po celou tu dobu, jelikož
radši sedět na zadku a čučet do počítače, než třeba neustále přebalovat
svého mladšího bratra. Tímhle děkuji paní učitelce za pochopení a
trpělivost, svojí mamince za dobrý úmysl a hlavně vám, těm, co přispěli,
patří to největší díky ze všech, protože bez příspěvků by to nemělo smysl.
Ujišťuji vás, že máte srdíčko na správném místě. Touhle zprávou bych
všem čtenářům chtěla popřát pěkný zbytek dne.
Ještě jednou děkuji, Marie Pflegerová 

Tímto příspěvkem se na pár týdnů se čtenáři loučíme a doufáme,
že náš časopis vám přinesl pár světlých chvil do hektického
školního či pracovního života. Sami vidíte, že příspěvky studentů
a učitelů se nám množí a tímto všem přispěvatelům (dobrovolným
i nedobrovolným ) ze srdce děkujeme a těšíme se na další
vydání Školního časopisu Obchodní akademie
Prostějov.

Správné odpovědi:
Řešení matematických příkladů:
1. (t-2)/20+t/24 = 1
11t = 132
t = 12
2. X = 400
3. t = 7.5 min
s = 1.9 km

4. P = 80
R = 10
J = 30
5. r1 = 45.6 cm
r2 =11.4 cm

Kvíz – literatura: 1c, 2a, 3c, 4b, 5b, 6a, 7a, 8b, 9a, 10b, 11c, 12a, 13b, 14b, 15b,
16c, 17b, 18a
Hádanky: Naplnit třílitrový džbán, přelít do pětilitrového. Znovu naplnit třílitrový,
dolít z něj pětilitrový. Protože v něm už 3 litry byly, tak nám v třílitrovém zbude
jeden litr. Vylijeme pětilitrový, nalijeme do něj odměřený litr a přidáme další tři z
třílitrového.
1. strana první topinky společně s 1. stranou druhé topinky = 30s.
1. strana třetí topinky společně s 2. stranou druhé topinky = dohromady 60s.
2. strana první topinky společně s 2. stranou třetí topinky = dohromady 90s.
Koza tam. Nic zpět. Vlk tam. Koza zpět. Zelí tam. Nic zpět. Koza tam.

Čerpali jsme z:
file:///C:/Users/Lenka/Downloads/czech_language_nastrahy_pravopisu_I_etymologie%20(2).pdf
http://docplayer.cz/2953854-Univerzita-palackeho-v-olomouci-bakalarska-prace-dejinystredniho-skolstvi-v-prostejove-v-kontextu-historickeho-vyvoje-mesta.html
https://www.obrazky.cz/?q=b%C5%AFh+merkur&sgId=RZAvuxIRknmahR9ZuvIpuNwokS4fz
nwNknw7YGRNTw%3D%3D&thru=&aq=#id=a95ffa612e2c6c49
https://www.obrazky.cz/?q=b%C5%AFh+merkur&sgId=RZAvuxIRknmahR9ZuvIpuNwokS4fz
nwNknw7YGRNTw%3D%3D&thru=&aq=#id=976214fd5d748679
https://www.topzine.cz/literarni-kviz-ceska-literatura-do-20-stoleti-znate-dobre-ceske-literarnibohatstvi http://www.mojecestina.cz/article/2009033002-mnemotechnicke-pomucky
http://www.spektrumzdravi.cz/rozvoj-osobnosti/mnemotechnicke-pomucky-vam-pomohouvyzrat-na-spatnou-pamet
http://dyskalkulie.webgarden.cz/temata/mnemotechnicke-pomucky
http://ninasuchomelova.cz/berlicky-pro-nasi-pamet/ http://www.hadanky.biz/pokrocile/

Přejeme krásné jaro a úspěšné složení
maturitní zkoušky

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

