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Milí čtenáři, začátek školního roku 
máme úspěšně za sebou a už se pomalu 
připravujeme na blížící se zimu a 
Vánoce. Do nich nám ale zbývá spousta 
času, tak si ho zkrátíme přečtením 
několika nových příspěvků ve školním 

časopise.  



 

Několik slov na úvod… 
 

Naše škola se musí pochlubit změnami, které v průběhu hlavních 

prázdnin prodělala. Vnější kabát budovy zůstává stále stejný, avšak 

uvnitř probíhají velké změny. V loňském roce byly rekonstruovány 

rozvody vody a v letošním to byla výměna elektrického vedení v celé 

škole a zasíťování. Zmizely tak blikající zářivky, které žáky rušily při 

studiu, a naopak se objevila další učebna vybavená novými počítači. 

Rekonstrukci završilo vymalování učeben a instalace nových žaluzií. 

Školní rok byl zahájen o týden později, neboť ten první zářijový ještě 

probíhaly úklidové práce a příprava učeben a kabinetů. Žáky však 

přivítala škola v celé své kráse a nachystána jim poskytnout příjemné 

studijní prostředí. Za dva měsíce jsme však stihli mnoho dalších věcí, 

navštívili jsme městskou knihovnu, zajeli se podívat do Osvětimi, 

maturanti pobyli pár dnů v Praze a žáci z různých základních škol se za 

námi přijeli podívat v rámci soutěže psaní na klávesnici všemi deseti. 

Nové příchozí rádi přivítáme rovněž na dnech otevřených dveří nebo při 

jiných příležitostech, jichž bude určitě mnoho. V nejbližší době nás čeká 

mnoha akcí, z nichž můžeme jmenovat např. oslavu Mikuláše, návštěvu 

předvánoční Vídně nebo vánoční volejbalový turnaj. Nesmíme však 

zapomenout i na takové změny, jako je elektronický katalog knih 

žákovské knihovny, který bude přístupný všem zájemcům a ti tak budou 

moci aktuálně zjistit, zda žádaná kniha je či není k dispozici. V příštích 

týdnech se změní i webové stránky školy. Máte se tedy všichni 

nač těšit.  



 

Studenti napsali: 

 

Tentokrát vám předkládáme díla studentů, která vznikla přímo 

v hodinách… 

Zajímalo nás, jaký vánoční dárek považují studenti za nejhorší. Otázka 

nezněla nejhorší pro ně samotné, ale pro kohokoli. Některé odpovědi opravdu 

stojí za zveřejnění, posuďte sami:  

 

- Nejhorším vánočním dárkem pro nevidomého je, když mu uklidíte byt a 

přeházíte mu tak věci. 

 

- Nejhorší dárek pro moji matku? Těhotenský test. Pozitivní. Můj. 

 

- Pro obézní ženu je nejhorším dárkem poukaz na odtučňovací kůru od 

manžela. 

 

- Darujete náušnice člověku, který nemá propíchnuté dírky v uších. 

 

- Obdarujete hřebenem plešatého člověka. 

 

- Prázdná krabice nebo prasečí ucho. 

 

- Určitě nepotěší staršího člověka, když dostane pod stromeček rakev. 

 

- Nádherná bunda, jen o dvě čísla menší, než potřebujete. 

 

- Poukázka do autoškoly pro řidiče, který již 20 let autem jezdí. 

 

- Chlupaté zvířátko pro člověka trpícího silnou alergií na zvířecí srst. 

 



 

Jelikož na naší škole vyrůstají budoucí obchodníci a ekonomové, musí umět 

prodat vše a každému. Pokusili se tedy napsat pár slov, jimiž mají 

přesvědčit kupujícího, proč zakoupit nabízenou věc, přestože není 

zcela stoprocentní.  

 

Nefunkční televize 

- Právě teď vám nabízíme něco, co zcela určitě potřebujete, a to je 

nefunkční televize. Určitě se vám již stalo, že vaše televize přestala 

fungovat nebo se dostala mimo módu. Věřte, že naši televizi budete mít 

až do konce života. Přestane-li jít proud, nemusíte si zoufat, funkčnost 

Vaší nefunkční televize to nijak neovlivní. A faktura za elektřinu vás 

také nepřekvapí. Pokud se hádáte kvůli výběru programu, vaše hádky 

skončí. Nebudou vás obtěžovat nežádoucí reklamy na nevyžádané 

produkty. A budete mít konečně právo říct: „V té televizi dnes nic 

nedávají.“ A v neposlední řadě to ocení vaši sousedi. Nebudete je 

obtěžovat nadměrným hlukem. K tomu všemu nemůže nikdo říct, že 

v dnešní době žádnou televizi nemáte.  

 

- Trápí vás problém, že se pomalu, ale jistě stáváte závislí na televizi? 

Tento problém jsme za vás vyřešili. Nabízíme vám nádhernou plazmovou 

televizi, která se hodí do každé domácnosti. Největší výhodou je to, že 

nefunguje. Znamená to, že přestanete s neustálým sledováním televize. 

Při rychlém jednání sleva jistá.  

 

- Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám přestavil naši úplnou novinku a 

tou je nefunkční televize. Je skvělá do každé domácnosti. Můžete si o ni 

opřít nohy, využít ji na odkládání prádla nebo si ji vystavit jako 

starožitnost. Pospěšte si, máme pouze jeden jediný kus. První volající 

obdrží zadarmo polovinu detektivky.  

 

Polovina detektivky 

 



 

- Tato skvělá kniha je nejlepším dárkem pro ty, kteří rádi vymýšlí a mají 

velkou fantazii. Člověk se takovouto knihou opravdu zabaví. Vyzkouší 

si práci spisovatele a co vy víte, možná máte doma Boženu 

Němcovou nebo Williama Shakespeara.  

 

- Nejste zrovna velcí čtenáři? Nevadí, kupte si rovnou druhou 

polovinu detektivky. Hned se dozvíte, jak to dopadlo a nemusíte si 

zbytečně kupovat celou knihu s vědomím, že ji stejně celou nepřečtete. 

Kupte a ušetříte.  

 

- Baví vás číst, ale nemáte dost času? Tak tahle kniha je přesně pro vás. 

Nejenže jsme zkrátili její obsah, takže přečtení vám zabere pouze 

polovinu času, ale máte jedinečnou příležitost zapojit svoji fantazii a si 

domyslet dle vlastního gusta. Můžete si dopsat, co chcete. Necháte 

příběh nevyřešený, nebo jej vyřešíte, jak chcete. A pro ještě větší zábavu 

můžete vypátrat, kdo vlastní druhou polovinu Vaší knihy. Nejenže 

získáte celý obsah, ale možná i nového přítele.  

Rozbitý hrnek 

 

- Říkáte si, k čemu vám bude rozbitý hrnek? Že je k ničemu? Omyl! 

V dnešní době jsou rozbité věci nebo zničené věci moderní. Vezměte si 

roztrhané kalhoty a budete in. Proč tedy nebýt originální a nekoupit si 

rozbitý hrnek? 

Sluneční brýle beze skel 

 

- Chodíte večer po ulici a potřebujete brýle jako doplněk? V tom případě 

pro vás máme sluneční brýle. Namítáte, že přesně večer nic neuvidíte? 

Chyba! Naše brýle nemají skla, tudíž se báječně hodí jako večerní módní 

doplněk. Další využití nabízí při čtení psaní, koukání na televizi apod. 

při žádné činnosti není nutné naše sluneční brýle sundávat jako jiné 

obyčejné sluneční brýle!  

 



 

- Proč byste si měli tento nový podzimní hit koupit právě vy? Snažili jste 

se být vždy cool, ale nevíte si rady, čím vylepšit svoji image? Kupte si 

sluneční brýle beze skel? Nejenže se na vás lidé přestanou dívat, proč 

máte sluneční brýle, když je zima a prší, ale vaše instagramové fotky 

budou extra „lajků hodné“, protože ve vašich brýlích nebude 

odraz vašeho mobilu! Bonusem je, že si brýle nemusíte 

sundávat ani ve společnosti a přesto budete vypadat stylově a 

společensky zároveň.  

 

Hřeben bez zubů 

 

- Máme zcela nový výrobek! Je to hřeben bez zubů. Každý ho musí mít. 

Přestože se ráno učešete, je váš účes stále přirozeně rozcuchaný. Rovněž 

šetří místo na cestách. Výhodou především pro ženy je skutečnost, že 

česání nebolí. A co je ještě lepší než hřeben bez zubů? Jsou to dva 

hřebeny bez zubů za cenu jednoho! 

 

- Určitě se někdy někomu z vás stalo, že jste ráno vstali pozdě a měli jste 

rozcuchané vlasy. Spěchali jste, ale rodiče vám řekli, že s takovou hlavou 

nemůžete do ulic. Nechtěli jste se česat, ale neměli jste na výběr. 

Kdybyste měli naši novinku – hřeben bez zubů- můžete se učesat během 

pěti sekund a rodiče vám nemůžou říct, že jste se neučesali.  

 

 

 Merkurkovo jazykové okénko – víte, že…? 
 

Počešťování přejatých slov včetně vlastních jmen 

              - osobní jména 

• Jména pocházející z jazyka užívajícího latinskou abecedu většinou píšeme 

původním pravopisem: Ludwig van Beethoven, William Shakespeare, 



 

• Textové procesory i další programy obvykle umožňují zapsat i písmena, 

která v české abecedě  nejsou (např. ć, ę, ł, ñ, ë). Ta se někdy nahrazují 

písmeny s nejbližší zvukovou platností  Luis Buñuel – Buňuel, Piątek – 

Piontek nebo příslušnými písmeny bez rozlišovacího znaménka  François – 

Francois, Ernö – Erno, Funès – Funes; 

 

 

 

Počešťování přejatých slov včetně vlastních jmen 

              - osobní jména 
 
• U známých historických osobností se obvykle užívá 

  jméno v počeštěné podobě: Kryštof Kolumbus, Tomáš Alva Edison, Mikuláš 

Koperník. 

• Jména pocházející z jazyků, které neužívají latinku, se přepisují podle 

zavedených pravidel; jde-li o jazyky, které užívají písma zcela jiného typu 

(ruština, japonština, čínština, hindština apod.), přepisují se 

  jména tak, že se znaky české abecedy přibližně vystihuje jejich původní 

výslovnost: Michail Jurjevič Lermontov, Jamašita, Mahátmá Gándhí. 
 

Počešťování přejatých slov včetně vlastních jmen 

            - zeměpisná jména 

 

 

 

• Žádná přesná pravidla pro počešťování cizích zeměpisných názvů neexistují.  

• U některých zeměpisných jmen (jak světadílů, zemí, řek, pohoří, tak i měst 

a osad) se užívá vžitá podoba počeštěná: Evropa, Španělsko, Visla, Apeniny, 

Varšava, Ženeva. 

• Zeměpisná jména pocházející z jazyka užívajícího latinskou abecedu 

většinou píšeme původním pravopisem: Bordeaux, Glasgow, Provence, New 

York, a to i když jsou tvaroslovně počeštěna: Loira, Seina (z pův. Loire, 

Seine). 
 

 

A z jiného soudku…. 



 

Ten samý? Týž! 

Slyšeli a četli jste to jistě už mnohokrát. Řešíme ten samý problém jako 

vy,  mluvíme o tom samém jako oni ... Těžko říct, proč pomalu 

zapomínáme na krásné zájmeno týž. Vždyť jazyk je líný a 

zájmenem týž ušetří celé jedno slovo. Možná zakopaný pes spočívá 

v určité složitosti skloňování. Je to však jen zdánlivá složitost. 

Zájmeno týž se skloňuje podle vzoru mladý. Většinou stačí přidat ž. 

Je to (mla - dá + ž) táž melodie, kterou zpívával dědeček. 

Neobejdeme se bez (mla - dého + ž) téhož zařízení, které užíváte i vy. 

Setkáváme se stále s (mla - dými + ž) týmiž problémy. 

Dozvídáme se od vás o (mla - dých + ž) týchž zkušenostech, jež máme i my. 

  

V některých tvarech ženského rodu přidáme že. 

Celý život se věnoval (mla - dé + že) téže výtvarné technice. 
 

 

Není to tak hrozné, že? 

 

Příspěvky studentů ještě jednou… 
 

Máte pocit, že je v roce málo státních svátků? Zeptali jsme se ve 3. B, jaké 

svátky by měly být zavedeny k již existujícím. Zde jsou odpovědi: 

 

 Den nezdravého jídla 

 Den přátelství  (3. března) 

 Den zavřených škol 

 Den celostátního odpočinku 

 Den spánku (1. září) 



 

 Státní svátek obžerství (celý den se jen jí a jídlo v obchodech je zlevněno 

o 50 %) 

 Státní svátek výprodeje oblečení 

 Státní svátek vyhlížení Martina na bílém koni  (11. listopadu) 

 

Zdravím všechny, kteří tohle právě čtou. Jako v loňském roce se 

opět věnuji sbírce pro psy. Konkrétně se jedná útulek Voříšek 

v Čechách pod Kosířem. Proč jsem si ho vybrala? Vybrala jsem si ho z více 

důvodů a ten největší z nich je ten, že je neziskový. To znamená, že kraj na 

chod útulku nepřispívá, tudíž je závislý na darech od dobrých lidí. Tak co? I 

vy mezi ně chcete patřit? A udělat pejskům pěkné Vánoce? Nyní je tam 21 psů 

a většina jsou velkého vzrůstu a naši pomoc opravdu potřebují. Obzvláště teď 

v zimě. Můžete nosit v podstatě cokoliv, co vás jen napadne. Srdečně děkuji 

za každý příspěvek. 

Aktuálně potřebují: http://www.vorisek.org/jak-pomoci.php 

Mája Pflegerová, 2. B 

 

 

Redakce časopisu doplňuje: věci můžete nosit do kabinetu 

čjl, odkud budou odvezeny a předány pejskům. Děkujeme 

 

 

http://www.vorisek.org/jak-pomoci.php


 

 
 
 
Propast Macocha 
Macocha se nachází v oblasti Moravského krasu, je asi 138, 5 metrů 

hluboká. Na okraji propasti se nachází 2 vyhlídkové můstky. První můstek 

pochází z roku 1882. Druhý můstek pochází z roku 1899 a je z něj velmi dobře 

vidět na dno Macochy. 

Proč ,,Macocha“ ? 

Ve vesnici Vilémovice žil sedlák Hálek s ženou a jejich synem Martinem.  

Jednoho dne žena onemocněla a zemřela. Žena po sobě nechala malého 

Martina. Po čase si sedlák našel novou hospodyni, se kterou měl dalšího syna. 

Macecha byla na Martina zlá, protože se jí nelíbilo, že Martin dostane celé 

hospodářství a její syn nedostane nic. Jednoho dne se sedlák rozhodl, že pojede 

do města, vzal s sebou svého mladšího syna. Macecha doma zůstala 

s Martinem, rozhodla se, že půjdou do lesa na jahody. Došli až k propasti, o 

které se říkalo, že nemá dno. Macecha si všimla, že na hrázi roste hodně jahod. 

Poslala pro něj Martina, kterému se to vůbec nelíbilo.  Vtom Macecha do 

Martina strčila a Martin spadl do propasti. Macecha běžela domů. Doma si 

uvědomila, co hrozného provedla a běžela zpět k propasti, do které také 

skočila. Když se sedlák se synem večer vrátili domů, všimli si, že v domě 

nikdo nebyl. Sousedi sedlákovi řekli, že macecha s Martinem šli do lesa. 



 

Sedlák běžel do lesa a z propasti se ozýval Martinův křik. Martin se držel větve 

od borovice. Sedlák vytáhl Martina pomocí lana. Macecha ale skok do propasti 

nepřežila. 

 

Natálie Piňosová, 2. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestování 

 

Jako asi hodně lidí, i já vyrazila za hranice České republiky. Snad poprvé jsme 

se rozhodli vydat se na dlouhou cestu autem a myslím si, že to nebyl zase až 

tak dobrý nápad. Vydali jsme se do Albánie. Je to země, která není rozvinutá 

cestovním ruchem tak jako jiné státy.  

Cestou jsme jeli přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko a Kosovo. I když cesta je 

vesměs celá po dálnici, neobejde se to bez stavení v kolonách, kterých bylo 

více než dost hlavně na hranicích. Až tam si člověk uvědomí, jaké je vlastně 

štěstí být v Evropské unii, ve které se na hranicích nemusí kontrolovat pasy. 

Protože čekání ve 40 ⁰C není nic příjemného. Protože když máte naplánovaný 

cíl, kam za den cesty chcete dojet, a ono vám to zkomplikuje celé plány, není 

nic příjemné. Například když máte naplánované dojet do místa v 19:00 a vy 

tam dojedete až v 02:30 dalšího dne jen kvůli kolonám na hranicích, je to 

hodně nepříjemné a hlavně zdlouhavé. 

Proto budu ráda, když si zvolíme radši delší cestu podobným směrem, avšak  

rozhodně bych už nevyužila cestování autem. 

Lenka S. 



 

 
Zima

 

Když nejsi se mnou a já s tebou 

nožičky mě zebou. 

Zebou mě samotou a smutkem, 

snad potěšíš mě dobrým skutkem. 

Potěšíš mě tím,  

 

že přijdeš za mnou zimou chladnou. 

Až přijdeš, políbíš mě na rty, 

tak budu věřit, že jsi to právě ty. 

 

Aneta K.

Dějiny Obchodní akademie 

Prostějov 
Díl 4. 

O studium na obchodní akademii rostl zájem. Kvůli přijímacím podmínkám 

však stále nebylo snadné být ke studiu přijat. Někteří zájemci ani nebyli 

připuštěni k přijímací zkoušce z důvodu nedostatečného prospěchu. Do 1. 

ročníku ve školním roce 1901/1902 bylo přijato pouze 30 žáků. Velmi 

významnou událostí se stalo otevření studentského konviktu pro studující na 

obchodní akademii. O zřízení internátu se uvažovalo již od roku 1897, nebyly 

k tomu však vhodné podmínky. 15. září 1901 tak byl otevřen studentský 

konvikt pro studenty obchodní akademie v bývalé budově gymnázia, které se 

přestěhovalo do budovy jiné. Konvikt byl propůjčen tomuto účelu provizorně 

na dva roky. Kuratorium proto stále hledalo možnosti k výstavbě vlastní 



 

budovy internátu. Změna postihla také pokračovací školu kupeckou zřízenou 

při obchodní akademii. Díky příspěvkům města a dalších organizací bylo 

možné ponechat školu v provozu, kvůli nedostatku učebních prostor ale 

musela být přemístěna z budovy obchodní akademie jinam. Obecní 

zastupitelstvo jí propůjčilo místnost v obecní budově. Upravena a opatřena 

nábytkem s polohou ve středu města dostatečně vyhovovala svému účelu. 

Obchodní akademie také uspořádala od října 1903 do února 1904 kurz pro 

vzdělávání učitelů na pokračovacích školách obchodních. Účelem tohoto 

kurzu bylo vyškolit učitele obecných, měšťanských a pokračovacích škol v 

nejdůležitějších oddílech obchodních věd. Po ukončení kurzu obdržel každý 

účastník vysvědčení. V následujících letech zde proběhly i další kurzy, 

například účetní kurzy pro samostatné živnostníky, kurzy pro oděvní průmysl, 

stolařství, zámečnictví, pekařství, obuvnictví a další. Od roku 1908 pak na 

četné žádosti byly zřízeny odborné jednoroční kurzy rozdělené na mužské a 

ženské. Jednalo se v podstatě o pomaturitní kurzy, které poskytovaly odborné 

obchodní vzdělání.  

 



 

 



 

 

Příspěvky studentů naposledy… 
VÁNOCE SE BLÍŽÍ 

Pomalu ale jistě se blíží období vánoční atmosféry. Za chvíli tady 

máme opět vánoční svátky a s nimi i sváteční období, během 

kterého se musí napéct cukroví, udělat velký vánoční úklid a 

také návštěva vánočních trhů. 

Vánoční trhy začínají tradičně rozsvícením vánočního 

stromu. Náměstí obsadí desítky stánků, ve kterých můžete 

nakoupit zajímavé vánoční dárky, cukroví nebo můžete 

vidět ukázku tradičních řemesel a betlém. 

Kdy a kde můžete navštívit vánoční trhy a podívat se na 

rozsvícení stromu: 

 Horní náměstí, Olomouc: od 23. listopadu 2017 (rozsvícení v 18:00) 

 náměstí Svobody, Brno: od 24. listopadu 2017 (rozsvícení v 16:00) 

 náměstí T. G. Masaryka, Prostějov: od 1. prosince 2017 (rozsvícení v 17:00) 

 Staroměstské náměstí, Praha: od 2. prosince 2017 (rozsvícení v 15:00) 

Aneta V. 

 

Mezinárodní den studentstva 

Mezinárodní den studentstva je stanoven na 17. listopadu. Na památku na 

české studenty, kteří roku 1939 uspořádali demonstraci proti Němcům a byl 

při ni zabit student Lékařské Fakulty UK Jan Opletal a pekařský dělník Václav 

Sedláček. Tomuto činu předcházelo protestní upálení českého studenta Jana 

Palacha.  

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUl7Kp3ZDXAhVHZlAKHYRDA7UQjRwIBw&url=http://www.roscommonmart.ie/2014/12/christmas-customer-draw-friday-december-19th/&psig=AOvVaw0G_SNy06IICe_fnNyN23Vy&ust=1509191146715075


 

Poté, na Hitlerův pokyn, následovalo uzavření českých vysokých škol, 

studenty ve školách nahradily německé úřady. Studenti se postupně začali 

zatýkat a byli deportováni do koncentračních táborů. 17. listopadu si 

připomínáme i v naší novodobé historii a to demonstrací studentů 

na Národní třídě, která odstartovala roku 1989 Sametovou 

revoluci. Letos tento den připadá na pátek              17. listopadu, 

kdy jako každý rok vyjdou studenti do nejen do ulic v Praze, ale i 

v dalších městech. 

 

Výročí úmrtí Josefa Jungmanna 

Málo kdo z nás asi tuší, že 14. listopadu to bude 170 let, kdy zemřel český 

překladatel, jazykovědec a spisovatel Josef Jungmann. Josef Jungmann se 

narodil 16. července 1773. Hlavní znak národnosti viděl v jazyku – „Čechem 

není každý obyvatel české země, ale jen, který česky mluví. Josef Jungmann 

se zasloužil o založení 1. českého vědeckého časopisu Krok. Podařilo se mu 

vydat své celoživotní dílo – pětidílný Slovník česko-německý.  

Po objevení rukopisu Kutnohorského a Zelenohorského obhajoval jejich 

pravost. Poslední Jungmannovou literární prací byly jeho Zápisky, napsané 

v posledních letech jeho života, vydané více než dvacet let po Jungmannově 

smrti. Jungmann se snažil napsat vlastní životopis. Zápisky ukázaly, že na 

povrchu tichý a nevýbojný Jungmann hluboce nenáviděl šlechtu. Jeho 

nejmilejším autorem byl francouzský filozof Voltaire, protože nenáviděl 

církev a posmíval se náboženství. Josef Jungmann zemřel 14. listopadu1847 

ve věku 74 let a je pochován na Olšanských hřbitovech. 

Jana M. 

 

Život 

Co je to vlastně život? Poslání? Smysl existence na této planetě? Nebo jen 

nikdy nekončící, opakující se proces? 

 Při vyslovení této otázky se nad ní určitě každý zamyslí. Ale zná někdo 

vůbec odpověď? Kdo mi teď řekne, proč tady vůbec jsem? Občas nad tím jen 

tak přemýšlím. Zda to tady má vůbec smysl. Jestli mě čeká někdy 

něco lepšího nebo je to prostě tak nastavené. Že v životě 

nedostanete nic zadarmo. Všechno si musíte vybojovat nebo si na 

to vydělat. Že se každý celý život žene jen za tím, aby měl to 



 

nejlepší z posledních trendů, a občas zapomíná i na ty nejmenší maličkosti. 

Třeba že se stačí celý den jen usmívat a nemyslet na nic špatného, i přesto že 

je to nejhorší. Stačí myslet na to, že to může být pouze dobré nebo špatné. Jako 

bílé a černé. A je jen na nás, jak si to vybarvíme. Máme v možnosti milion 

různých barev – zážitků, příležitostí, věcí, práce, školy, míst. Ale my vždy 

radši vsadíme na jistotu a vezmeme tu jednu barvu, kterou kreslíme ty totožné 

dny stále dokola. Proč? Proč nepřekvapujete samy sebe a nezkusíte aspoň 

jednou zvolit jinou cestu? Protože když něco zkusíme a ono se to nepodaří, 

dáme radši ruce pryč. Ale nikde není napsané, že se to vždy opakuje. Je jen na 

nás, jaké to bude. Tento svět taky tvoříme jen my. Nikdo jiný ho za nás 

nevytváří nebo snad ničí? Co říct. 

 Možná proto jsme tady. Protože každý z nás je osobnost. Hrdina, součást 

filmu, nezbytná součást něčeho. A má tu zanechat něco, co ho bude 

připomínat. Nejsme tu jen proto, abychom to nějak “odžili“ a pak se ztratili. 

Snažte se žít každým dnem tak, aby si vás tady někdo hodně dlouho 

pamatoval. Aby si každý přál být jako vy a prahnul po tom zažít, to, co jste 

prožil vy. Mít skvělý život, při kterém vás ani jednou nenapadne přemýšlet 

nad tím, co budete dělat. Ostatní vám budou závidět a ptát se, jak jste to 

udělali. A pak budou chtít jako vy. Buďte černá ovce a vystupte z davu. 

Aneta S. 

 

Básničky naposledy… 

 

Zamilovanost 

Když podívám se Ti do očí, 

celý svět se se mnou zatočí. 

Jsi očko kvítí v jarní louce  

a já se topím někde v hloubce.  

Aneta K.  

 

 

 

… a troška anglické poezie z pera studentky druhého ročníku 

 



 

A girl loves a boy  

endlessly as the universe,  

he brings her joy,  

but so does sadness.  

 

She meets him everyday,  

too shy to say Hey,  

no reason to stay,  

so she goes away.  

 

Invisible stupid girl,  

this boy will never love her.  

A girl's heart suffers,  

happy end is for others. 

 

Eliška Holubová 

 

Aktuální téma: Mobil x škola 
Snad každého studenta vyučující napomenul, že nemá používat telefon ve 

vyučování. Některé možná i několikrát během hodiny. V následujícím textu 

najdeme vysvětlení, proč tomu tak je.  

 

Šest příznaků závislosti na mobilním telefonu 

Chytré telefony a další mobilní zařízení mění svět a sociální chování mezi 

lidmi. Možná i vy patříte mezi jedince, kteří i ve společnosti přátel neustále 

visí na svém mobilním telefonu a často se přistihnete, že nevíte, o čem je 

vlastně řeč. Jak poznáte, že už jste na mobilním zařízení závislí?  

Navíc podle narůstajícího počtu odborných studií může být závislost na 

mobilním telefonu stejně vážná jako alkoholismus nebo kouření. 

http://www.msn.com/en-us/health/wellness/the-6-signs-of-cell-phone-addiction/ar-BBrw5W1#page=4


 

 „Jedná se o podobný proces jako u závislosti na hracích automatech nebo 

počítačových hrách. Když při používání telefonu zjistíme informace, které 

potřebujeme vědět, když nám někdo volá nebo píše, má to za následek zvýšení 

hladiny dopaminu, který se pojí se štěstím. To nás nutí opakovaně používat 

mobilní telefon, třeba jenom proto, abychom se ujistili, zda nám nepřišla 

nějaká zpráva či co je nového na sociálních sítích, přestože žádnou zprávu 

nečekáme,“ uvedl psycholog Holcner.  

Nový americký průzkum ukázal, že každý druhý z dotázaných náctiletých 

jedinců se cítí být závislý na svém mobilním telefonu. Průzkum dále zjistil, 

že 72 % všech dotázaných cítí potřebu odpovídat na textovky a zprávy ze 

sociálních sítí okamžitě a 80 % z nich kontroluje svůj telefon každou hodinu.  

Příznaky nomofobie 

- nervozita, když nemáte telefon při ruce 

- neustálé kontrolování, zda jste neobdrželi zprávu 

- nutkání okamžitě na zprávy reagovat 

- panika při zapomenutí nabíječky na telefon 

- nervozita v místech bez signálu 

Průměrný uživatel mobilního telefonu zkontroluje svůj telefon stopadesátkrát 

denně. Počet lidí závislých na mobilních telefonech neustále stoupá a chytré 

telefony se pro mnohé staly natolik důležité, že vznikla nová fobie – 

nomofobie. Tímto pojmem psychologové označují strach z odloučení od 

mobilních telefonů.  Používání mobilního telefonu působí rušivě v 

mezilidských vztazích například tím, že nevěnujeme dostatečnou pozornost 

našim blízkým. Společný čas je narušován psaním či přijímáním textových 

zpráv, komunikací přes sociální sítě či brouzdání na internetu, což v některých 

případech přispívá k vzájemnému odcizení. Dobře to ilustruje například 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=149883/143298_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=154602/148007_0_
https://www.commonsensemedia.org/about-us/news/press-releases/new-report-finds-teens-feel-addicted-to-their-phones-causing-tension-at


 

situace dvou mladých lidí, kteří spolu sedí v kavárně, místo toho, aby se spolu 

bavili, věnují se svým mobilním telefonům. 

Syndrom SMSkového krku 

Syndrom SMSkového krku (anglicky text neck) je pojem užívaný k popisu 

bolesti krku a možného poškození v důsledku déletrvajícího neustálého 

sklánění hlavy k mobilnímu telefonu, tabletu nebo jinému bezdrátovému 

zařízení.  

Fyzickou příčinu tohoto problému můžeme vysvětlit snadno: 

Lidská hlava může klidně vážit 5kg. Jakmile ji člověk skloní dolů 

k obrazovce elektronického zařízení, často až v úhlu 60 °, jsou 

krční svaly 5x více namáhané a pak fyzikální vlivy a zemská 

přitažlivost mohou zvýšit tlak hlavy na krční svaly až na více než 25 

kilogramů. Ramenní a krční svaly našeho těla se musí vyrovnat se zvýšenou 

zátěží v důsledku této nepohodlné pozice hlavy. Známé dlouhodobé důsledky 

mohou zahrnovat zablokování, bolest v krku, jeho ztuhnutí a bolesti hlavy, 

které se mohou časem zhoršovat. 

Jak se chovat nejen v tanečních 
 

POZDRAV  

Pozdrav je nejjednodušší, nejelementárnější společenský kontakt, 

nejzákladnější projev zdvořilosti. Pozdravit je slušnost, odpovědět povinnost. 

Ale i pro tento zdánlivě tak prostý projev existuje mnoho pravidel.  

Princip přednosti  

Kdo koho zdraví? Ve společenském styku je určen princip přednosti. Ženy 

mají přednost před muži, starší osoby před mladšími, nadřízení před 

podřízenými. Podle tohoto principu se řídí nejen pozdravy, ale i prakticky 

všechny ostatní formy společenského chování. Pozdrav je projevem přátelství, 

zdvořilosti, úcty a respektu k druhému člověku. Jeho součástí je i způsob 

provedení. Pozdrav nemá být ledabylý, ale ani přehnaný, afektovaný.  Má být 

pronášen zřetelně a s úsměvem, s vlídným pohledem do očí a 

mírnou úklonou hlavy. U muže by měla být úklona výraznější, u 

ženy menší, venku zdrženlivější, v místnosti výraznější. 



 

Nezdravíme s cigaretou v ústech nebo s rukama v kapsách. Pro muže platí: 

zdraví vždy první ženu - a to dokonce i když mu je podřízena. Výjimku by 

mohly tvořit jen velmi mladé dívky, ale i v tomto případě muž, který chce být 

pokládán za gentlemana, zdraví první. Povinnost pozdravu přísluší muži 

mladšímu vůči staršímu, podřízenému vůči nadřízenému. Úctu pozdravem je 

vhodné vzdát i člověku výše společensky postavenému. Pozdrav bychom 

ovšem neměli chápat ve sporných situacích (například potkají-li se dva stejně 

staří podnikatelé) jako prestižní záležitost (kdo pozdraví první, přiznává, že 

má menší konto). Bereme to jako příležitost dokázat svou společenskou 

úroveň (první pozdraví ten, kdo je společensky více na výši).  

  

Kdo to ví, odpoví… 
Poprava 

Vězeň odsouzený k smrti dostal za vzorné chování na výběr. Bude-li jeho 

závěrečná řeč před popravou pravdivá, bude katem sťat. Bude-li to však lež, 

bude potupně utopen. Vězeň byl, ale takový chytrolín, že se svou závěrečnou 

řečí osvobodil úplně. Co řekl, že nebylo možné ho ani utopit, ani ho připravit 

o hlavu? 

 

Opékání topinek aneb fofr 

Situace: potřebujete si nutně opéct tři topinky, ale máte málo času. Jak 

nejrychleji to jde stihnout, jestliže máte pánev, na kterou se vejdou jenom 

dva krajíce najednou a opečení topinky(nek) po jedné straně trvá dvě 

minuty? Přemýšlejte ... 

 

 

Záhadné symboly 

Víte, jak bude pokračovat tato řada symbolů? 

 
 

Tajný kód 



 

Zkuste zjistit, jak pokračuje tato posloupná řada: J, D, T, Č, P, Š, S, ... 

PS: je to tak trošku chyták, s prostou logikou tady asi nevystačíte. 

Jednoduchost sama, ale přijít na to! 

 

Něco pro zasmání 
Pořekadla a přísloví zná snad každý, ale najdou se i takové obraty, které 

ztratily svůj původní význam a slouží nám spíš k pobavení, zde jich několik 

máme: *Kdo jinému jámu kopá, je u něho na brigádě. 

*Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až dá někdo na pivo. 

*Kdo se směje naposled, ten má dlouhý vedení. 

*Neodkládej na zítřek, co můžeš odložit na pozítří. 

*Láska i nemoci přenáší. 

*Optimismus je způsoben nedostatkem informací. 

*Problém, který se do třiceti dnů vyřeší sám, si nezasluhuje pozornost. 

*Tělo ponořené do vany způsobí, že začne zvonit telefon. 

*Murphyho optimistický zákon: Usmívej se! Zítra bude hůř ... a pozítří možná 

už ani nebude. 

*Nikdy se nepři s blbcem. Někdo by si nemusel všimnout, že je mezi vámi 

rozdíl. 

*Je lepší být krásná než chytrá, protože průměrný muž lépe vidí, než myslí. 

*Murphyho zákon o nocování v přírodě: Zvířata jednají pudově, což znamená, 

že po vás pudou ... 

*Povídá žena muži: "Nebýt tebe, tak bychom byli ideální pár!" 



 

Hádejte … 
U přísloví a pořekadel ještě zůstaneme a zkusíme, zda přijdete na to, co se 

skrývá pod následujícími popisy.  

 

 Tělesnou částí vyztuženou pevnou kostrou a obsahující nervové řídicí 

centrum nelze narušit souvislost bariéry sestavené z kompaktních částí 

horniny, popřípadě zeminy zpracované do pravidelných kvádrů a 

spojené směsí písku, vody a vápna, popř. cementu.  

 

 Informace neodpovídající skutečnosti má krátké dolní 

končetiny. 

 

 Dlouho žijící jedinec nejlepšího přítele člověka již není schopen 

zvládnout dosud neznámé dovednosti. 

 

 Jedna horní končetina provádí očistu druhé horní končetiny. 

 

 S poklesem produktivity práce na nulu přestane existovat též veškeré 

cukrářské pečivo kruhového tvaru. 

 

 Kinetickou energii eroticky motivovaného bilaterálního vztahu lze 

použít k transportu masivních geologických útvarů. 

 

Novorozený černoušek má černé ruce, černé nohy, černé oči, černé vlásky, 

jakou má barvu zubů? 

 

Představte si situaci, že máte otce se synem, které musíte rozestavit tak, aby 

syn stál za otcem, ale zároveň před synem, aby nikdo nestál. Jak otce a syna 

postavíte? 

 

Tři kamarádi šnorchlují v jezeře, ale poté, co se vynoří, mají pouze dva mokré 

vlasy, jak to?  

 

Kde musíte postavit dům, chcete-li, aby všechna jeho okna směřovala na jih? 



 

 

Víte, co mají ženy v hlavě? Brouka Mozkožrouta. A víte, co dělá? Umírá 

hlady. 

 

Za starých dob velkých řeckých filozofů, se ptali slavného matematika 

Pythagora, kolik žáků navštěvuje jeho školu. Odpověděl jim: "Polovina 

mých žáků studuje matematiku, čtvrtina studuje hudbu, sedmina celou dobu 

mlčí a kromě toho jsou tam ještě tři krásné ženy." Kolik žáků navštěvovalo 

školu...  

 

 
Správné odpovědi: 
 

Je to jednoduché. Řekl: "Je jisté, že budu utopen." Byla-li by to pravda, pak by ho měl kat setnout, ale tím by z toho udělal 

lež. A naopak. Takže úplně znemožnil popravu. 

 

Na pánev dáme dva krajíce a opečeme je po jedné straně (2 min.) Pak jednu vyndáme, druhou z nich otočíme a přidáme k 

ní třetí (zatím nepoužitý) krajíc. Pečeme (zatím 4 min.). Hotovou vyndáme, zbylou otočíme a přidáme k ní kamarádku z 

prvního kola, pečeme. Hotovo - celkem 6 minut. 

 

O co vlastně jde? Myslím, že vysvětlování je zbytečné:   

 

Je to posloupnost prvních písmen názvů čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... 

(dostupné z: http://hlavolamy.stylove.com/) 

 

Hádání přísloví a pořekadel 

 

Hlavou zeď neprorazíš.  

Lež má krátké nohy. 

Starého psa novým kouskům nenaučíš. 

Ruka ruku myje. 

Bez práce nejsou koláče. 

 

 

Láska hory přenáší. 

 

Hádanky 

Žádné 

Zády k sobě 

Jeden je plešatý 

Na severním pólu

Ze zadání si můžeme udělat jednoduchou rovnici o jedné neznámé (x) což je onen počet žáků. 1/2x + 1/4x + 1/7x + 3 = x 

Po vypočítání rovnice dostaneme výsledek: x = 28 

Čerpali jsme z: 
file:///C:/Users/Lenka/Downloads/czech_language_nastrahy_pravopisu_I_etymologie%20(2).pdfhttp://docplayer.cz/29538

54-Univerzita-palackeho-v-olomouci-bakalarska-prace-dejiny-stredniho-skolstvi-v-prostejove-v-kontextu-historickeho-

vyvoje-mesta.html 
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%3D&thru=&aq=#id=a95ffa612e2c6c49 

https://www.obrazky.cz/?q=b%C5%AFh+merkur&sgId=RZAvuxIRknmahR9ZuvIpuNwokS4fznwNknw7YGRNTw%3D

%3D&thru=&aq=#id=976214fd5d748679 
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