ŠKOLNÍ ČASOPIS
OBCHODNÍ AKADEMIE PROSTĚJOV

Milí čtenáři, červen je v plném proudu a
s ním i období maturit, písemek,
závěrečných prací, ale i plánování
dovolené, hledání brigády či práce a
těšení se na volno, které si všichni
zasloužíme. V tomto školním roce
naposledy přinášíme pár stránek
s informacemi či zábavou. Doufáme, že
se stanou příjemným startem do
prázdninových dnů.

Studenti (i někteří učitelé) napsali:
Proč zrovna já?
Při hledání oblíbené knihy dívku něco vyleká a ona se zajímá, co to
bylo. Věc ji zavede do tajné chodby za tmavě rudým závěsem. Zvířátko
utíká čím dál víc hlouběji, až zavedlo dívku do zanedbaného křídla
knihovny, která leží pod budovou školy.
Na konci chodby nahmatala po stěně nahnilou louč a na zemi našla pár
kamínků a snažila se vykřesat oheň tak, aby vznítila aspoň malou
jiskřičku.
Po několika dlouhých pokusech to dívenka vzdala a vydala se hledat
elektrický spínač. „Přece to tu nemůže být tak staré,“ uklidňovala se. Její
prsty putovaly po kamenné zdi zarostlé mechem, když narazila do
plechové bedny, ze které vedly tlusté kabely až do nejvzdálenější tmy
tam nahoře.
Pomačkala pár knoflíků a otočila hlavním spínačem.
Nic.
Pro jistotu ještě chvíli čekala, ale nic se nestalo. Ve chvíli, kdy chtěla
dívka odejít, bliklo několik světel nad ní a postupně se rozsvěcovala.
Spolu s lampami odhalovala zarostlý, ale přesto krásný a bohatý,
skleník. Nacházely se tu nejrůznější rostliny. Našla dokonce i obyčejné
fialky, ale také masožravé květiny, zrovna jedna požírala krysu, když si
je prohlížela.
Kráčela hlouběji a hlouběji, ale pořád nenacházela protější zeď. Už měla
nutkání se vrátit, aby ji nezačal někdo hledat, když ucítila tu lákavou
vůni.
Věděla moc dobře, že ji tím lákají masožravé květiny, ale nemohla si
pomoct. Její podvědomí se tomu podivnému pachu snažilo bránit, ale
dívka se už nedala zastavit. I když toužila utéct, nohy ji neposlouchaly a
vedly dívku blíž ke zvláštním exotickým květinám. Uvědomovala si, že
jestli neodejde hned, už neodejde nikdy.
Už byla jen malý kousek od konce, když se otočila a spatřila
svého otce, jak volá její jméno.
„Proč zrovna já?“ Ptala se sama sebe. Jenže nikdo jí

neodpověděl.
Z poslední vůle přemohla neviditelné lano, které ji poutalo s
masožravými květinami, a rozeběhla se směrem ke svému otci. To jí ale
oživlé rostliny nedovolily a kousaly dívku do nohou. Kotníky ji šíleně
pálily, ale utíkala dál. Jedna masožravka se ale nesmířila s tím, že dnes
bude bez večeře a chňapla jí po noze takovou rychlostí, že dívenka
nestihla uhnout a bouchla se do hlavy o zemi, když spadla.
V ten moment k ní přiběhl otec a mluvil k ní, pokoušel se zatřást s jejím
tělem, ale dívku už opouštělo vědomí.
Alena Šírková, 1. B

Perete pravidelně ponožky?
Ponožky, prádlo, peníze pravidelně, podle podkladů Pravidel pro
pradleny, pere pětapadesátiletá pradlena, paní Petra Petrželková,
původně pojmenovaná Petrželka Peterková, podnájemnice pana Pavla
Pelikána, prvního plešatého pardubického perníkáře. Proč prát ponožky
pravidelně? Ponožky potřebují pečlivou péči, protože podstupují
podstatně protivnější proces přijímání pachů. Přepírání potřebného
prádla patří prvním pozicím příjemných prací. Překvapení přináší
především prací přístroje. Polykají ponožky. Překvapeni? Počítejte
ponožky před praním, padesát. Počítejte ponožky po praní, pětapadesát.
Proč? Pračka památného pátku přetočila ponožky průběhem pracího
procesu, ponožky posečkaly pod pravou půlkou pračky, poté pěkně
přibyly při pondělním praní, počet ponožek poprostl, paní pradlena
propadá panice. „Padesát pět? Padesát pět?“ Přestože počítala před
praním padesát! „Potřebuju psychiatra.“ Popadla první pár ponožek,
přidala prací pokyny, přijela před psychiatrickou poradnu pana
pedagogického psychologa PhDr. Pepíka Přikryla, Ph.D. „Pane
psychiatře,“ povídá paní Petrželková, „pračka polyká ponožky, později
pračky ponožky přidává, poradíte?“ „Paní Petrželková, položte se,
prodýchejte, promýšlejte praní ponožek pomocí pračky. Pomáhá? První
případ polykání ponožek přišel před pěti pátky, pomohlo
přestat ponožky počítat.

Přepočítávání ponožek přináší psychické problémy. Přestaňte počítat.
Ponožky perte, poskládejte, předejte panu Petrželkovi, především
přestaňte přiřazovat páry. Pračky pravidelně předvádí paranormální
projevy, předepíši prášky, pozor průjem průvodním projevem, papejte
pilulky, přestaňte počítat, psychické problémy pomalu přejdou.“ „Pane
psychiatře, projevuji překvapení! Právě pozitivní přemýšlení potřebuji.
Posbírám prášky, pádím prát ponožky, pravděpodobně počítat přestanu,
polknu pilulku, poležím, počtu.“ Paní Petra Petrželková pověděla papa,
přeběhla přes park, poklekla před pračku, prala ponožky, přestala
počítat, poklidně pracovala.
(Památného pátečního podvečera popsala pančelka Pospíšilová.)

Ráno, důchodci, nový leták!
Důchodci a slevy. Tahle věta již nic víc nepotřebuje. Každý to zná,
většina na to má přibližně stejný názor (kromě důchodců přirozeně).
Podle nějakého „všeznalce“ bude jen pouhé zamyšlení nad touto
záležitostí ztrátou času. Takže přesně toho člověka chci vidět v době
ranní až dopolední v pondělí v Tescu, ve středu v Bille, nebo ve čtvrtek
v Kauflandu. No, vlastně radši ne, ono by totiž znamenalo, že bych tam
musela být také. Pro ty, co nějakým zázrakem neví, jsou tyto dny
označené v každém kalendáři důchodce jako „první dny nového letáku.“
Tudíž každý důchodce v okruhu 50 kilometrů dojezdu auta či jejich
milované MHD od tohoto super či hyper-marketu, musí co „nejrychleji“
dostat všechno, co má sebevýhodnější cenu.
Já chodím každý den do určitého supermarketu, který stojí po cestě
do školy. Tudíž znám tamější středy. Jelikož stojí uprostřed náměstí, je
vždy cílem pro spoustu mých vrstevníků jako zdroj potravy k přežití ve
škole. Avšak tenhle fakt plus občané důchodového věku, co musí přijít
v době před osmou hodinou ranní, se rovná katastrofě. Stačí jen projít
v Den D vchodem a je to tady. Všechny košíky či vozíky zabrané a
zastavěné v každé jindy průchozí uličce. Ale majitelé vozíků poklidně
stojí, povídají si mezi sebou, zkoumají výhodnost slev, apod. Však proč
by spěchali? Klidně si mohou jen tak postávat či naopak
agresivně postrkovat vozíky a především

jezdit nakupovat „zbytečně“ velmi brzo. Oni mají času dost. No ano,
oni možná, ale já s ostatními nešťastníky rozhodně ne! Když je půl
osmé, žádná svačina po ruce, tak co teď? Mám to vzdát a zkusit štěstí
jinde? To tedy ne, když už jsem tady. Takhle se vždy snažím
prokličkovat mezi ostatními, pobrat pár kousků pečiva, dále zaběhnout
k pokladně, přestože vím, co mě bude čekat. Samozřejmě i dnes.
Všechny pokladny jedoucí na plný provoz. U všech pokladen fronty
skládající se minimálně z 10 lidí různého generačního rozdílu. Už mi
nezbývá než obhlédnout své možnosti, vybrat si nejlepší frontu a čekat.
Po zhruba deseti minutách vyběhnout a plnou parou do školy!
Jelikož dnes nevím o žádném pozdním příchodu, myslím, že to tak
nějak zvládám i přes potíže. Snad se nechystá v blízké době nějaké
nejapná babička pokazit mou každodenní loveckou výpravu kvůli o dvě
koruny levnějšímu kuřeti.
Martina Vyhlídalová 2. B
Poezie…
Zprvu kvítek ve křoví, jenž rozvíjí se z jara,
Již druhý nádech napoví, že srdce dlouze bije a oči ve vášni sní,
Co není pro ně, to zabolí jako trn, který jsi do mé duše dala,
Ze slz k zemi padajících bojím se, že k radosti tvé se naše kořeny
nespojí.
Ty stále kvetoucí ve spleti stonku tvých gest,
Být blíže k tobě si přeji jen,
Já hledajíc tu správnou z našich možných cest,
I uzavřu smlouvu s větrem, abych naplnil náš sen.
Za větru s pískem spojených se naše modlitby nesou,
Po celé krajině je roznesou,
Mé listy vzplanou a s radostí tě obejmou.
I přes kletbu naší spojenou, já zdolám co kapitán,
Jsi žena rumělá, jež růže se ti praví
A já tvůj milý pán, ženo má, tvůj tulipán.
Student 1. ročníku

Merkurkovo jazykové okénko – víte, že…?
Psaní i – y po písmenu c
„Bezkopcý úval známý svými hicy předlohou skici mistra
Kopanici.“
Je c měkké, nebo obojetné?
U cizích slov pravidlo o tom, že se po c píše měkké i, neplatí (citron x
cynik, cyklista). Pro psaní i a y v těchto slovech neexistuje žádné
pravidlo, musíme si pamatovat jednotlivé výrazy. Při skloňování se za
správné považuje původní pádovou koncovku -y uvést do souladu s
měkkostním principem a psát -i, např. Frantovy skici, album Jarka
Nohavici.
Výjimkou jsou podstatná jména mužského rodu neživotného skloňovaná
podle vzoru hrad (např. tác, kec), u nichž zůstává koncovka -y (tácy,
kibucy, puncy, kecy, hecy atd.) Specifickým případem je podstatné
jméno hospic, můžeme jej skloňovat jak tvrdě („hrad“), tak měkce
(„stroj“). Při skloňování cizích vlastních jmen (např. Mallorca), v nichž
se c vyslovuje jako [k], píšeme -y (Mallorcy).
Psaní vice- a více• První člen složených slov vice- je latinského původu
a má význam „místo“, např.: viceprezident a vicemiss.
• Část více- nemá s latinou nic společného, jde o slovanské slovo, které
má ve složených výrazech význam „několik, skládající se z několika‘,
např.: víceciferný, vícečlenný, vícedenní, vícedílný, vícehlasý,
vícekolejný, vícemístný, vícenásobný, víceslovný, víceúčelový,
víceúrovňový, vícevrstvý.

Chystáte se na pohovor?
Přípravu na pohovor nepodceňujte. Zde je několik rad, jak se zachovat:
 Zjistěte si základní informace o nabízené pracovní pozici i o firmě
samotné.
 Zkontrolujte, zda opravdu víte, kde se firma nachází.
 Zjistěte si nejlepší dopravní spojení, ať přijdete s předstihem.
 Uložte si číslo na kontaktní osobu, nevíte, co se může přihodit.
 Oblečte se podle toho, o jakou pozici se ucházíte. První dojem je
velmi důležitý.
 Nepřehánějte to s vůní, musíte však působit čistě a upraveně.
 Buďte zdvořilí na všechny zaměstnance, nejen na ty „důležité“!
 Hlídejte si „řeč těla“. Mnohé napoví např. stisk ruky, pohled,
postoj, sezení, gestikulace…
 Hlídejte si oční kontakt. Měl by být přiměřený, ale ne nepřiměřený
nebo vůbec žádný.
 Zajímejte se o firmu vhodnými dotazy, projevujte motivaci a
zájem.
 Neskákejte nikomu do řeči.
 Připravte si objasnění toho, proč máte zájem pro firmu pracovat.
 Pokud něco nevíte, nebojte se to přiznat.
 Přiměřeně vyzdvihněte své úspěchy.
 Mluvte k věci, neodbíhejte od tématu.
 Nesnažte se být vtipní, práce je vážná věc.
 Nevystupujte arogantně, přiznejte, že se některé věci budete muset
naučit.
 Nepomlouvejte předchozí zaměstnavatele či kolegy.
 Neodpovídejte
jednoslovnými
výrazy,
budete
působit
nekomunikativně.
 Nevymýšlejte si o sobě věci, které nejsou pravda.
 Buďte sami sebou, snažte se působit přirozeně.

Merkurek pomáhá si zapamatovat
Typy krápníků
stalagMit: M znázorňuje dva krápníky rostoucí zespoda nahoru (ze
zeMě)
stalakTit: T znázorňuje krápník visící zeshora dolů (ze sTropu);
stalagnÁt: dlouhé Á znázorňuje dlouhý krápník odshora až dolů.
Nepleť se mi, stalagmite, pod nohy, nebo ti stalaktit na hlavu hodím.
FYZIKA
•
nejviditelnější barvy duhy –
modrá, fialová

červená, oranžová, žlutá, zelená,

Číňan obličeje žlutého zamával modrým fáborem.
Češi obvykle žijí z mála financí.
Něco málo z literatury…
Pletou se vám ruchovci a lumírovci? Zapamatujte si písmeno CH
RuCHovci se zajímají o ČeCHy (škola národní) a mezi hlavní
představitele patří S. ČeCH.
A ti, co zbývají, jsou lumírovci .

Doufáme, že vám to pomůže. Pokud už to znáte, nevadí, můžete to
poradit někomu, kdo stále tápe.

Příspěvky studentů ještě jednou…
Interview – Francois Villon
Jela jsem na výlet do Francie a nedaleko jednoho města jsem potkala
spisovatele jménem Francois Villon. Požádala jsem ho o rozhovor a on
souhlasil.
o Dobrý den, jsem studentka Martina Vyhlídalová a chtěla bych Vám
položit pár otázek.
 Ale jistě, klidně se ptejte.
o Nedávno jsem se dozvěděla, že Villon není vaše rodné příjmení, je
tomu opravdu tak?
 Ano, dříve jsem byl Montcorbiér, avšak později jsem přijal příjmení
svého vychovatele, Villon.
o Proč jste to udělal, smím-li se zeptat?
 Řekl bych, že mi příliš připomínalo můj nešťastný chudinský
původ.
o Pokud se nemýlím, studoval jste v Sorbonně?
 To sice ano, ale musel jsem odtamtud odejít. To místo se moc
neztotožňovalo s mou představou o způsobu života.
o A jaká je vaše představa?
 Člověk by se měl bavit a užívat si života bez ohledu na finance a
názor svého okolí. Jednoduše si dopřávat vše, co jen chce.
o Smím se zeptat, proč jste se stále vracel do Paříže, když to pokaždé
skončilo špatně?
 Jednoduše jsem nemohl odolat. Paříž byla i stále je centrem
veškerého dění a domovem všech mých vážených přátel,
styků a radovánek.

o Již vás nechci dále zdržovat, ale dovolte mi prosím poslední otázku.
Je pro vás těžké být v exilu?
 Ale tak to víte, člověk jako já se dokáže prosadit a najít si své místo
na světě.
o Velice děkuji za váš čas, pane.
 Nemusíte děkovat, klidně přijděte někdy zase.

Stephen King
Muž několika tváří. Je jedním z nejznámějších světových autorů a je
nazýván mistrem hororů. Tomuto žánru dal novou tvář a nikdo
nepochybuje o jeho talentu a až neuvěřitelné mistrnosti. Netvoří ale jen
horory. Je autorem také světoznámých knih jako je Zelená míle, Dallas
63 a Vykoupení z věznice Shawshank, která se dočkala i filmového
zpracování. Tento film patří mezi nejlépe hodnocené filmy na světě a na
českém portálu ČSFD je dokonce nejúspěšnější. Stephen King je prostě
světovým autorem, do kterého jsem se zamiloval i já.
Nikdy jsem nepatřil mezi vášnivé čtenáře, ale tento „chlapík“ mě k četbě
přivedl nadobro. První kniha, kterou jsem od něj přečetl, byla
Tommyknockeři. Od té doby mě autor nepustil, kromě přestávek na
maturitní četbu, kterou by neměl nikdo zanedbávat . Autor je známý
tím, že píše poměrně rozsáhlé romány, ale jejich náplň vše vynahrazuje.
Autor výborně prolíná příběhy různých postav v jiných časových
rovinách a spojuje je ve fascinující příběh, který dává naprostý smysl.
Jeho styl psaní je trošičku těžší, na knihu se musíte pekelně soustředit,
abyste postřehli vše potřebné, ale kniha vás nepustí, takže nemusíte mít
obavy. Výborně pracuje s city postav a úplně hltám to, jak skvěle
popisuje výrazy v obličeji jednotlivých postav. Dokáže tím naladit tu
správnou atmosféru a krásně tím dokresluje děj a knize tím dává
„lidskost“. Je nám to prostě bližší a s postavami se dokážeme sžít.

Povídám vám o něm ale i proto, že jedna jeho kniha je i v maturitní
četbě. Jmenuje se Misery. Jakožto velký Kingův fanoušek jsem tuto
knihu musel přečíst. Rozhodně mě nezklamala. Obsahovala přesně to, co
jsem od Kinga čekal. Napětí, duševně chorou osobu a prvky hororu. Děj
vystavil skvěle a vše do sebe zapadlo tak, jak mělo. Dílo má
stravitelných 380 stránek. Pokud by přesto byly nějaké obavy, nemusejí
být. Věřte mi, že kniha má spád a Kingovy příběhy vás dokáží přimět
k tomu, abyste je četli jedním dechem.
Vím, že asi jen málokdo do této doby věděl o mistru hororu, ale zároveň
věřím, že tento článek pomohl k tomu, abyste popřemýšleli o přečtení
alespoň jedné jeho knihy. Jeho příběhy nejsou pro každého. Měli byste
mít alespoň trochu rádi sci-fi, fantasii a nadpřirozeno. Mohu vám tedy
vřele doporučit Misery, za zkoušku to opravdu stojí. Pokud se vám
nechce věnovat místo mezi maturitní četbou právě pro Kinga, můžete
mu dát alespoň šanci ve volnočasové četbě. Určitě bych doporučil knihu
To – je to nejlepší kniha, kterou jsem kdy četl, i když má celých 1 000
stránek.
Vojtěch Továrek, 3. A

I naše škola má tu čest, že ji navštěvují sportovci, na něž
můžeme být hrdí. Jednou z nich je i naše, teď už absolventka,
Lucie Kučerová. Marie Pflegerová se zeptala na několik věcí.
Jak často se věnuješ jachtingu?
V sezóně od jara do podzimu se jachtingu věnuji 2-4 víkendy v měsíci
podle toho, na kdy jsou vypsány závody.
Jsi pouze v ČR?
Jezdím po celé České republice, ale i do zahraničí.
Jak dlouho se tomu věnuješ?
Tomuto krásnému sportu se závodně věnuji 10 let. Už jako malá holka
ze školky jsem se vozila s rodinou na dvou posádkové plachetnici třídy
Vaurien. V 9 letech jsem začala jezdit sama

v dětské lodní třídě Optimist a při tom odstartovala svoji kariéru. Každý
rok jsem se účastnila 14denního soustředění na Velkém Dářku, které mě
posunulo vpřed. Jelikož je tato lodní třída pouze do 15 let, musela jsem
přestoupit na jinou a to byla Evropa, na které jezdím do současnosti.
Kdo Tě nejvíce podporuje?
Nejvíce mě psychicky a finančně podporuje mamka s dědou, po kterých
jsem zdědila lásku k jachtingu. Díky nim jsem poznala sport, který mě
neskutečně baví a naplňuje. Minulý rok jsem se poprvé účastnila
mezinárodního závodu v Itálii na jezeře Lago di Garda, který se konal
v březnu. V létě jsem se tak nominovala na mistrovství Evropy juniorů
v Polsku, kde jsem nabrala cenné zkušenosti a velké zážitky.
Můžeš se nám pochlubit svými výsledky?
Třída Evropa
• přeborník olomouckého kraje (2015)
• 1. místo (2016) a 2. místo (2013) na mistrovství České republiky v
kat. dorostenky
• 2. místo v poháru Moravy a Slezska (2016)
• 1. místo ve slovenském poháru 2013
Třída Optimist
• 3. místo na mezinárodní regatě v kat. dorostenky (Polsko, 2011)
Jak zvládáš školu a sport dohromady?
Jelikož jsou závody dost časově náročné, tak se snažím o víkendu využít
čas na učení alespoň při cestě autem a jinak ve všedních dnech. Jachting
není určen pro každého, ale když už má někdo příležitost vyzkoušet si
něco nového, tak by do toho měl jít, protože s tímto sportem se jen tak
na ulici nepotkáte.
Děkujeme za rozhovor

Povinná?! četba - doporučení
Prázdniny se blíží a ty nevíš, kterou knížku si přečíst z povinné četby?
Já určitě doporučím Saturnina od Zdeňka Jirotky. Tuto knihu jsem četla
už na základní škole a filmové zpracování jsem viděla mnohokrát. Kdo
má rád knihy s trochou humoru, tak tahle nesmí chybět v jeho seznamu.
Jako další doporučuji knihu Velký Gatsby od Francise Scotta
Fitzgeralda. Kdo sáhne po této knize, tak doporučuji se podívat i na film,
je velmi povedený, skoro totožný s knižní verzí a v hlavní roli hraje
oscarový herec Leonardo DiCaprio.
A do třetice doporučuji knihu Bílá Nemoc od Karla Čapka. Po této knize
jsem sáhla poté, co jsem viděla filmové zpracování. Film mě bavil a
kniha ještě víc. Určitě doporučuji přečíst, kniha má i málo stran, takže se
dá přečíst za chvilku.
Jsou ale i knihy, ze kterých jsem přečetla pár stran a musela ji odložit.
Tak například mně osobně nesedla kniha Petr a Lucie od Romaina
Rollanda. Tuto knihu jsem se snažila číst několikrát, protože hodně lidí
ji vychvaluje, ale nikdy jsem ji nedočetla.
Dále mě nebavila kniha Obraz Doriana Graye od Oscara Wilde, i když
jsem se na tuto knihu těšila, protože mě zaujal příběh. V mnoha částech
jsem se ztrácela a nedokázala jsem nad příběhem přemýšlet. Kdo má ale
rád psychologické romány, tak tahle knížka je pro něho.
Markéta Nevrtalová, 2. B

Být nejbohatším člověkem na hřbitově pro mě nic neznamená. Jít večer do
postele s pocitem, že jsme udělali něco úžasného, to je to, na čem mi
záleží.
Steve Jobs

Dějiny Obchodní akademie Prostějov
Díl 3.
… Vyučování tedy začalo 30. listopadu 1897. Také ve vedení kuratoria
nastaly změny. Volbami do obecního zastupitelstva v roce 1898 byl
zvolen novým starostou města Josef Wait, který se zároveň stal
předsedou kuratoria. Karel Vojáček, bývalý předseda i starosta města,
který se nejvíce zasloužil o zřízení budovy, zemřel v březnu roku 1899.
V témže školním roce bylo usneseno zřídit při škole jednoroční speciální
obchodní kurs pro ty, kteří se chtějí dále vzdělávat a také byla zrušena
Matice obchodní akademie po jejím šestiletém trvání. Kuratorium vyšší
obchodní školy se také zasloužilo o vznik spolku na podporu chudého
žactva. Stanovy byly schváleny 26. února 1900 a poskytl finanční
podporu několika studentům.
Důležitou změnou tohoto období se stala přeměna trojtřídní vyšší školy
obchodní na čtyřtřídní obchodní akademii. Stalo se tak 16. června 1900
výnosem ministerstva kultu 59 První roční zpráva Městské vyšší
obchodní školy v Prostějově za školní rok 1894/1895. Prostějov: vl. n.,
1895. 60 Třetí roční zpráva Městské vyšší obchodní školy v Prostějově
za školní rok 1896/1897. Prostějov: vl. n., 1897 a vyučování s tím, že
trojtřídní studium doběhne podle osnov do konce.
Ministerstvo rozšiřovalo obchodní školy o čtvrtý ročník kvůli
nedostatečnému počtu týdenních vyučovacích hodin, které nestačily
obsáhnout rozsáhlou vyučovací látku.
První rok studia měl za úkol také ujednotit úroveň vědomostí žáků, kteří
přicházeli z různých škol. V návaznosti s tímto rozhodnutím byla od
školního roku 1900/1901 zrušena přípravka a rozšířily se učitelské řady.

Co budeme dělat o prázdninách?
Prázdniny jsou nejen obdobím odpočinku, ale i brigády a výdělků.
Zeptali jsme se cca 80 studentů různých ročníků na jejich zkušenosti
s brigádou. Zde máte odpovědi.

VYHODNOCENÍ ANKETY

1) Chodíte pravidelně na letní brigády?
a. Ne, občas
34 %
b. Ano, pravidelně
47 %
c. Ne, nechodím vůbec
19 %

2) Kdo vám sehnal brigádu?
a. Sám/Sama
b. Známí, rodina
c. Bez odpovědi

Ne, občas

19% 34%
47%

Ne, nechodím
vůbec

15%
44 %
41 %
15 %

3) Kde je možné brigády najít?
a. Internet, agentura, letáky 82 %
b. Přes známé
9%
c. Nevím
9%

Sám/Sama

44%
41%

9%

Ano,
pravidelně

Známí, rodina
Bez odpovědi

9%

Internet,
agentura, letáky
Přes známé

82%

Nevím

4) Jakou brigádu radši nebrat?
a. Letáky
13 %
b. Fyzicky náročná práce
15 %
c. Málo placená
9%
d. Pokud potřebuji, beru vše 7 %
e. Jiné (servírka, Penam…) 38 %
f. Nevím
22 %

5) Jaké brigády jsou naopak nejpopulárnější?
a. Supermarket, vyskladňování zboží 26 %
b. Cukrárna, servírka
62 %
c. Koupaliště
9%
d. Na poli
4%
e. Jahodárna
9%
f. Hlídání dětí
10 %
g. Bez odpovědi
21 %

Letáky

22%

13%
15%
9%
7%

38%

Fyz. nár.
práce
Málo
placená
Beru vše
Jiné
Nevím

0

10%
9%
4%
9%

Supermarket

26%

Cukrárna,servírka
Koupaliště
Na poli
Jahodárna

62%

6) Kolik času z velkých prázdnin strávíte na brigádě?
a. Měsíc a méně
33 %
17%
33%
b. Jeden až dva měsíce
27 %
9%
c. Celé prázdniny
14 %
14%
d. I během roku
9%
27%
e. Vůbec, popř. bez odpovědi
17 %

Hlídání dětí
Bez odpovědi

Měsíc a méně
Jeden až dva
Celé prázdniny
Během roku

Kde nejlépe brigádu sehnat?
Doporučení: www. fajnbrigady.cz; přes rodinu; facebook; jenprace.cz;
vyvěšené letáky; zajít se osobně zeptat

Kdo to ví, odpoví…
Zvířecí říše skrývá mnohá tajemství, znáš odpovědi na tyto otázky?
Které rasy bývají nejmenší psi na světě?
o bernardýn
o čivava
o pražský krysařík
Jak od sebe na první pohled poznáte slona indického a afrického?
o slon indický má víc nohou
o slon africký má větší uši
o nepozná se to
Který savec dokáže nejrychleji běhat?
o gepard
o lenochod
o potkan
o kůň
Kolik druhů hmyzu známe?
o pár set
o několik tisíc
o několik miliónů
Často se mluví o jepičím životě, jak dlouho taková jepice žije?
o pár dní
o dva týdny
o měsíc
Velmi dlouho se věřilo, že latimérie podivná je již vyhynulé zvíře. Teď
už víme, že stále přežívá. Kde tohle opravdu divné zvíře najdeme?
o v moři
o v pouštích
o na stromech

Proč se říká koním lichokopytníci?
o náhodou
o protože chodí po třetím prstu
o protože mají lichý počet kopyt
Čím se od sebe liší rohy a parohy?
o rohy jsou černé, parohy béžové
o rohy jsou špičaté, parohy ne
o parohy stále rostou, a tak je zvířata každý rok shazují
Dokáže lev vrnět (příst jako kočka)?
o Proč ne? Vrní stejně jako jiné kočky.
o Lev nikdy nevrní.
Co chrání tučňáka před zimou?
o peří
o tuk pod kůží
o kožich
o přenosná kamínka
Jak to, že delfín není ryba?
o nemá šupiny
o dýchá vzduch a svá mláďata krmí mlékem
o delfíni spolu mluví a ryby mluvit neumí

Pokud jste to nevzdali, tak stále máte šanci uspět. Vzdát se je to největší
selhání.
Jack Ma
Řešení najdete na konci časopisu

Něco pro zasmání
Co je největší dilema lenocha?
Že nemůže napsat mámě esemesku, aby mu podala mobil.

Co vznikne spojením anakondy a světlušky?
Lampionový průvod...

Nemám Twitter, nemám Instagram, nemám Facebook.
Jen se tak procházím a vykládám neznámým lidem, co jsem měl k obědu
a jak mi to jde doma nebo v práci.
Už mám tři sledující: jednoho lékaře a dva policisty.

Omlouvá se zajíc hadovi:
„Promiň, že jsem se ti posmíval, že nemáš nohy.“
Had:
„Ale, to nic není!“
Zajíc:
„Tak, ruku na to!“

„Jaký je rozdíl mezi skromný a lakomý?“
„No, když si koupím laciný mobil, tak jsem skromný. Když ho koupím
svý holce, jsem lakomý!“

Tři netopýři se vsadí, kdo vypije víc krve.
Vyletí první netopýr, vrátí se a má celou pusu od krve a říká:
„Vidíte tam tu krávu? Tak tu jsem celou vypil!“

Vyletí druhý netopýr, vrátí se a má celou hlavu od krve a říká:
„Vidíte to stádo? Tak to jsem celé vypil!“
Vyletí třetí netopýr a vrátí se celý od krve a říká:
„Vidíte tam ten sloup? Tak ten já jsem neviděl!“ (:

„Šéfe, vy máte ale pěkné fáro.“
„Díky. Když budeš pilněji pracovat a vezmeš si každý týden dva
přesčasy, budu mít příští rok ještě lepší.“

Jaký je rozdíl mezi školou a vězením?
Ve vězení ví, za co sedí.

Manžel se rýpe v jídle a ptá se:
„Zlatíčko, to je zase jídlo z plechovky?“
A jeho blonďatá manželka odpovídá:
„Ano, drahý, byl na ní takový krásný pejsek a nápis PRO VAŠEHO
MILÁČKA“.

„Mami, můžu si vzít podpatky?“
Maminka: „Ne!“
„A kabelku?“
Maminka: „Ne!!!“
„Tak rtěnku?“
Maminka: „Ne.“
„Mami, mně už je 17 let!“
Maminka: „Ne, Jirko, řekla jsem ne!!!!“

Angličtina na OA
V červnu naši školu navštívili dva angličtí lektoři, kteří se snažili
zlepšit vědomosti vybrané skupiny studentů. Uveřejňujeme
rozhovor s nimi, podmínkou je však znalost angličtiny…
Interview with the English teachers
In June, there was an intensive English course at our school. Some
students could meet Nicola and Richard from England and have some
fun with them. In one of the lessons, they made interviews. Here are
some of their questions and answers:
Nicola
“What is your favourite Czech food?” – “Tvarůžky and goat cheese as
I´m a vegan.”
“What is the best country you have ever been to?” – “It´s rather difficult
to choose just one as I´ve been to 31 countries, but it would probably be
New Zealand.”
“Why did you come to our country?” – “I visited my friends in January
and … I just stayed here.”
“What do you think about the Czech Republic?” – “The architecture is
very lovely. I love all the different colours … and the first time I arrived
to Prague I felt like in a Disney movie. I like different kinds of buildings
and history.”
“Where would you like to live? – “Uhm, don´t know, maybe on a boat
so that I could go anywhere I want.”
“What kind of sport do you do?” – “I don´t do any sport now
but I used to do cycling – 10 miles every day. And when I was a

child, I used to be a gymnast, but when we had to do back flips, I had to
stop because of my wrists.”
“What is your biggest dream?” - “To open a gallery.”
Richard
”What are your hobbies?” – “Drawing, singing, dancing, cooking, taking
pictures.”
“What jobs have you had so far?” – “ I´ve been a salesman, I ´ve worked
in forestry, helped people, made gold jewellery, furniture, I´ve worked
in a factory, published a newspaper.”
”Do you like the Czech Republic?” – “Yes, I especially like Olomouc,
and I also like Czech people as they’re very nice and I love their
attitude. The Czech Republic is the best country in Europe. However,
the Czech language is very hard. And I also love Czech beer :o)”
“Why did you move to Hong Kong and what did you do there?” – “I
won a competition and worked there as a teacher at school. And then I
started to work as a full-time teacher.”
“What are your plans for the future?” – “I’ll stay in the Czech Republic
and teach English because I have a girlfriend and an apartment here.”

Děkujeme tímto studentům, kteří se neostýchali a položili několik otázek
a získali tím pro nás neobvyklý rozhovor.

Hádejte …
Požár
V domě, kde slaví čtyři přátelé, začne hořet. Všichni se chtějí dostat ven,
ale chodba je celá v plamenech. Mezi přáteli je hasič, kterému cesta
chodbou trvá 1 minutu. Jeho kamarád je také korba a chodbou proběhne
za 2 minuty. Je tam však také důchodce, kterému cesta trvá 4 minuty, a
ožrala, který se bude chodbou potácet dokonce 5 minut. Chodba je úzká
a mohou jít maximálně 2 lidé najednou. Pokud jde dvojice, pohybuje se
vždy rychlostí pomalejšího. Plameny v chodbě je možné krotit hasicím
přístrojem, který je však v domě jen jeden. Proto vždy jeden, který
chodbou projde ven, se musí vrátit s přístrojem dovnitř. Jak to mají
přátelé udělat, aby se stihli dostat ven do 12 minut, než dům spadne?
Tenis
Dva muži hrají tenis. Sehráli celkem pět setů a každý z nich vyhrál tři.
Jak je to možné?
Provazy
Máte dva provazy. Každý z nich hoří hodinu. Hoří však nerovnoměrně,
tzn. že půlka může shořet během dvaceti minut a druhá hořet minut
čtyřicet. K tomu máte krabičku zápalek. Odměřte čtvrt hodiny!
Žárovky
Stojíte u tří vypínačů. Víte, že patří ke třem žárovkám, které jsou v
místnosti, kam vede dlouhá a klikatá chodba - tzn. že ze svého místa
vůbec nemůžete vidět, zda některá svítí nebo ne. Všechny tři vypínače
jsou nyní v poloze vypnuto. S vypínači můžete manipulovat, jak chcete,
pak jednou projít chodbou a podívat se do místnosti. Tam musíte říci,
který vypínač je od které žárovky. Jak na to?

Kam na prázdniny?
Máte o prázdninách volno a nevíte, jak s ním naložit? Zde je pár tipů od
Honzy Koněvalíka z 1. B.
Zámek Neuschwanstein Německo
Jde o jeden z nejznámějších a nejnavštěvovanějších turistických cílů v
Německu. Tento zámek se také objevil v několika filmech a
inspiroval Walta
Disneyho ke
stvoření Sleeping
Beauty
Castle neboli hrad Šípkové Růženky, který se nachází v Disneylandu.
Doporučuji tento překrásný zámek navštívit spíše na podzim,
hnědozelená krajina působí velmi pohádkově.
Hallstat
Je obec s 923 obyvateli nacházející se v Solné komoře v Rakousku. Leží
bezprostředně u Halštatského jezera a společně s pohořím Dachstein a
Solnou komorou patří ke Světovému dědictví UNESCO. Velmi
doporučuji navštívit tuhle krásnou vesničku, působí velmi mile a
fotogenicky.
Pravčická brána
Je skalní brána vzniklá v kvádrových pískovcích. Nachází se na
území Národního parku České Švýcarsko. S rozpětím 26,5 metrů a
výškou 16 metrů se jedná o největší pískovcovou skalní bránu v Evropě.
Boubínský prales
Boubínský prales je národní přírodní rezervace v okrese Prachatice,
Oblast leží v CHKO Šumava. Důvodem ochrany je bukosmrkový porost
s vtroušeným klenem, nacházející se v okolí 1362 metrů vysokého
vrchu Boubín a tvořící jednu z nejvýznamnějších lesnických lokalit
v Evropě.

Správné odpovědi:
Kvíz
Nejmenšími pejsky jsou čivavy. Vůbec nejmenším psem na světě byl ale yorkshirský teriér z
Velké Británie. Měřil v dospělosti něco přes 7 cm v kohoutku a od čumáčku po konec ocásku
měřil jen 9,5 cm. Byl velký asi jako dlaň dospělého člověka.
Africký slon je celkově větší, má velké kly a větší uši. Na chobotu má ten africký dva prstíky,
indický jen jeden.
Gepard dokáže na krátkou vzdálenost běžet i rychlostí kolem 100, naměřeno bylo i 120 km/h,
dokáže tak běžet ale jen pár set metrů a musí si pak odpočinout.
Hmyz můžeme nalézt téměř v každém prostředí naší planety, druhů hmyzu se odhaduje na 6–10
miliónů a je možné, že představují více než 90 % všech zvířat na Zemi.
Dospělá jepice přežívá jen 1-3 dny, dokonce ani nejí.
V moři. Latimérie podivná je jediným zástupcem lalokoploutvých ryb, předpokládalo se, že
vymřela už před 70 milióny let, ale ve 30. letech byla vylovena u břehů Afriky.
U koňů osa končetiny prochází třetím, často největším prstem, po kterém chodí. Sudokopytníci
chodí po třetí a čtvrtém prstu.
Rohy jsou navíc většinou duté, dá se na ně tedy troubit. Ve středověku se často používaly jako
nádoby na pití.
Velké kočky jako lev nebo tygr mají jinak stavěný hrtan, a tak vrnět nemohou, na druhou stranu
dokáží pořádně zařvat.
Tučnáci mají peří i křídla, dokonce jimi mávají při plavání rychleji než světoví rekordmani v
plavání. Ale jen díky tloušťce tuku pod kůží vydrží i antarktickou zimu.
Je to savec, uzpůsobený životu ve vodě. Dýchá vzduch a mláďata sají mateřské mléko. Na jejich
kostře byste viděli i maličké zadní nohy skryté uvnitř těla.
Požár
Ven: hasič a korba (2 min)
Dovnitř: hasič (1 min)
Ven: důchodce a ožrala a důchodce (5 min)
Dovnitř: korba (2 min)
Ven: hasič a korba (2 min)
Celkem: 12 minut.
Tenis
Muži hráli jako pár ve čtyřhře.
Provazy
Když zapálíte provaz z obou konců, shoří za půl hodiny. Stačí zapálit jeden provaz z obou konců
a druhý jen z jednoho. Když první dohoří, zapálíte druhý i z opačného konce. Z něj už uhořela
půlhodina. Zbytek shoří za čtvrt hodiny.
Žárovky
Zapnu první vypínač, chvíli počkám. Vypnu první a zapnu druhý. Jdu do místnosti. Jedna
žárovka svítí, jedna je horká, třetí nic..

Co nás čeká do konce roku 2016/2017?
Do konce roku už toho moc nestihneme, vyklidíme školu, aby přes
prázdniny mohlo být vyměněno elektrické vedení a zasíťování,
vyjedeme si na školní výlety a v pondělí, o pár dní dříve než jiné roky, si
převezmeme závěrečné vysvědčení a vydáme se vstříc létu a sluníčku.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na založení časopisu,
přispívali do něj, ale i těm, kteří si našli chvilku, aby si
jej přečetli. Těšíme se na Vás opět v příštím školním
roce!
Tým časopisu Obchodní akademie Prostějov
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