
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí čtenáři,                                                                                                              
blíží se konec školního roku a s ním i 
poslední letošní vydání časopisu. Opět 
můžeme hrdě prohlásit, že téměř 
všechny texty pochází z pera našich 
studentů. Tímto jim za celoroční práci 
děkujeme a doufáme, že jejich 
příspěvky potěší a pobaví naše čtenáře 
a že nadšení autorů nepomine ani 
v roce následujícím. 



  

 

Několik slov na úvod… 
 

Zima i jaro jsou za námi a nejočekávanější období – prázdniny - 

před námi. Prváci se ve zdraví vrátili z lyžařského pobytu, 

odpočinuli jsme si během jarních prázdnin, oslavili Velikonoce, 

prožili první máj a začalo období zkoušek a testů. Druháci a 

třeťáci si stihli vyzkoušet během čtrnáctidenní praxe, jaké to je 

být zapojen do pracovního procesu. Za odměnu odjela vybraná 

skupina žáků na týdenní pobyt do Bruselu, jiní se chystají do 

Rakouska či Berlína.  

Mezitím nás opustili žáci čtvrtých ročníků. Jejich maturitní 

snažení vyvrcholilo během ústní části maturitní zkoušky a 

uzavřela se pro ně další etapa života. Držíme jim palce, ať je nová 

etapa dle jejich představ a přání a ať na naši školu vždy s láskou 

vzpomínají . Neznamená to však, že na nás nic nečeká, ještě 

máme před sebou několik exkurzí, školních výletů a jiných 

společných akcí. 

Jak už jsme naznačili, je i toto vydání složeno z příspěvků našich 

studentů. Nejvíce se zapojili první ročníky a třeťáci. Přečtěte si 

následující články a texty, nad některými se budete muset 

zamyslet, nad jinými se zasmějete.  

Tímto redakce časopisu děkuje všem autorům příspěvků i Vám 

čtenářům a těšíme se na setkávání v příštím školním roce.  



  

 

Studenti napsali: 
 

 

MAJÁLES 2018 

 

Majáles ‚Svátek studentů‘ se uskutečnil 4. května 2018. Naše škola 

vyrazila do průvodu s tématem LÁZNĚ. Průvodu se účastnily první 

a třetí ročníky. Převlékli jsme se do županů, plavek, vzali si 

ručníky, žabky, rukávky a vodní hračky. V davu jsme vybuřovali 

za pomocí píšťalek a pokřiků. Kolem čtvrt na 12 jsme vyrazili 

k lázním, kde byl sraz všech gymnázií a středních škol 

v Prostějově. Kromě našich „lázní“, byly k vidění postavy 

z Hunger games, jeptišky, vojáci, postavy z hororu TO, Číňanky a 

mnoho dalších. Zahájení začalo 11:30 průvodem v maskách. 

Vyrazili jsme tradičně od lázní přes park, kolem Atria a 

společenského domu až na náměstí T. G. Masaryka. Zde na nás 

čekalo šest čísel připravených jednotlivými středními školami. 

Králem letošního majálesu se stal Ježíš z Cyrilometodějského 

gymnázia. Letošního majálesu se zúčastnilo daleko více studentů 

naší školy, než jsme čekali a tím bychom jim chtěli za třetí ročníky 

poděkovat. 

 

Denisa Starostová 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Pálení čarodějnic 

Jak víme, tak vždy na jaře slavíme lidový svátek Pálení čarodějnic, 

jinak nazývané Filipojakubská noc. Je to tradice, která se koná 

každý rok a je spojená s pálením ohňů a víry v čarodějnice. Proto 

se lidé převléknou za čaroděje či čarodějnici, vezmou si košťata a 

„odlétají“ na kopec, kde společně nachystají ohniště a zapálí 

„čarodějnici“ (kterou nahrazuje loutka). Radují se, tancují a zpívají 

kolem ohně. Tato akce probíhá 30. dubna. Na vesnicích bývají tyto 

akce každým rokem, sejde se hodně lidí a společně vše nachystají. 

Když čarodějnice shoří, konají se dětské hry, kdy se mnohdy přidají 

i rodiče. Díky této tradici se sejdeme společně a trávíme spolu čas. 

 

XY 

 



  

 

Přednáška – konec prokrastinace 

Ve středu 7. března 2018 jsme se zúčastnili přednášky na téma 

Konec prokrastinace. Většina z nás tušila, co tento termín 

znamená, ale málo kdo z nás tušil, jak se prokrastinace zbavit a jak 

se pozná, že touto „chorobou“ trpíme. Asi každý občas odkládá 

nějaký úkol, nějakou práci na později. Paní, která tuto přednášku 

vedla, byla moc milá a bylo vidět, že ví, o čem mluví. Slyšeli jsme, 

jak funguje náš mozek, jak zvýšit svoji motivaci k práci a jak si 

organizovat čas a úkoly, abychom se soustředili. A v neposlední 

řadě, jak si vytvořit pozitivní návyky a jak se naopak těch špatných 

zbavit. Všichni si z této přednášky určitě něco odneseme a myslím 

si, že nebudu mluvit jenom za sebe, když řeknu, že se pokusíme 

s odkládáním věcí na později něco udělat. 

 

Jana Müllerová 

 

Motivační citáty 

„Vztahy mezi lidmi jsou jako cestovat vlakem, vždy si k vám 

někdo přisedne, a vystoupí, na jiné stanici však nastoupí vždy 

někdo nový.“ 

                                                                             Neznámý autor 

 

„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji 

předzpívá, když ji zapomeneš.“ 

                                                                            Albert Einstein 

 



  

 

„Sám buď změnou, již chceš vidět ve světě.“  

                                                                            Mahátma Gándhí 

 

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“ 

                                                                                Neznámý autor 

 

„Chceš realizovat své sny? Probuď se!“ 

                                                                  Joseph Rudyard Kipling 

 

Citáty nejsou pro mě nějak převratně důležité, ale občas si ráda 

nějaký přečtu a zamyslím se nad ním. Citát o lidských vztazích je 

úplně přesný, momentálně jim jakoby žiji. Vyšla jsem základní 

školu a přešla na střední, s bývalými spolužáky už se skoro vůbec 

nevídám, ale sama nejsem. Mám nové spolužačky a spolužáky, 

kteří jsou milí, přátelští a je s nimi sranda. Citát o učitelích je úplně 

přesný, mnoho studentů si stěžuje, že je učitel nic nenaučil. Oni 

však musí chtít se to naučit. Citát o snech je skoro to samé. Nic jen 

tak nepřijde samo od sebe, musíme se snažit a dělat maximum.  

 

Školní rok končí, období brigád začíná… 
 

JAK ZVLÁDAT PÍSEMKY Z MATEMATIKY 

1) Efektivně se na to připrav! 

Základem je vše se snažit pochopit už ve škole. Pokud tomu tak 

není, je nutné si k tomu sednout doma a přijít na to sám. To, že si 



  

 

místo her na počítači najdeš nějakou stránku s matematikou a budeš 

se to snažit pochopit, není ostuda. Skvělým tipem, jak si jít po 1 

z písemky, je CVIK. Sednout si doma k tomu, vypsat si pojmy, 

vzorečky a procvičovat si příklady. Jednoduché, ale i těžší. Pak 

nebudeš zaskočený žádným typem příkladů. Pokud ti to stále nejde, 

říká se „Ve dvou se to lépe táhne“. Se svými kamarády, o kterých 

víš, že jim matika jde, se o příkladech pobav. Určitě ti poradí a 

budeš v tom mít jasno. 

 

2) Buď klidný! 

Nedělej si z písemky velkou hlavu. Nejhorší, co se může stát je, že 

dostaneš 5. Tu si ale můžeš opravit další písemkou. Na stůl si 

připrav všechny věci, které potřebuješ k písemce. Až si všimneš, že 

něco nemáš a všichni okolo tebe píšou a ty musíš něco hledat, je 

dost jasné, že budeš vyveden z míry. 

 

3) Pořádně si čti příklady! 

Důležité je si příklady číst pozorně a opakovaně. Nejen, abys 

pochopil, co se po tobě v zadání chce, ale zároveň, abys nepřehlédl 

nějaké číslo nebo písmeno a chybka už by byla na světě. 

 

4) Vše si zkontroluj! 

Když dopíšeš písemku a máš ještě čas, určitě si písemku zkontroluj. 

Je pravděpodobné, že na nějakou chybu narazíš a tím se zachráníš 



  

 

před 5. Nejlépe je mít u sebe čistý papír a příklad si znovu 

přepočítat a výsledky mezi sebou porovnat. 

 

Denisa Starostová 

 

Jak napsat životopis? 

Blíží se letní prázdniny, tedy období během, kterých mnoho z nás 

hledá brigádu. A každý zaměstnavatel dnes již požaduje životopis, 

ale ne každý z nás ho umí vytvořit tak, aby „nějak vypadal“. A jak 

ho tedy napsat? Měli bychom se řídit základními pravidly a to je:  

- Životopis není slohová práce, proto by měl být stručný! 

- Neměl by obsahovat pravopisné chyby ani hovorové výrazy! 

- Životopis by měl zaujmout na první pohled! 

- Nevylepšujte své dovednosti, uvádějte pouze pravdu! 

- Do životopisu neuvádějte očekávanou výši mzdy! 

- Na konci svého životopisu napište zajímavé a nevšední 

záliby!  

- Písmo by mělo být dobře čitelné – nejlepší je Times New 

Romain! 

Doufám, že Vám toto pomůže a získáte místo, o které stojíte. 

 

Jana Müllerová 



  

 

Zamyšlení… 

Co je to svoboda? 

 Chcete jet na dovolenou? Můžete si vybrat luxusní hotely 

v Dubaji nebo chcete radši rovnou do Ameriky do Disneylandu? 

Potápět se s delfíny někde na Kanárech anebo vzít velbloudy na 

projížďku po Africe? Na letišti X různých letadel a můžete si 

vybrat, s jakou společností poletíte. Stačí jen ukázat pas a hranice 

máte otevřené. 

 Nákupy - Albert, Tesco, Kaufland, další a další. Tam mléko 

za 18,90 jinde jenom za 17,90. A to se hodí. A tak jezdíte po 

městě z obchodu do obchodu, abyste ušetřili pár korun. Banány, 

kiwi, ananas, limetka. Všechno odněkud přiletělo a evidentně to 

procestovalo víc zemí než my.  

 Nelíbí se vám v práci? Prostě to řeknete a dáte výpověď. 

Všude jinde máte dveře otevřené. 

 Soused má BMW? Moc sportovní na můj vkus. Zajedu do 

bazaru a vyberu si nějaký Mercedes. 

 Prezident pije a všichni to ví. Ale nemusíme se bát to veřejně 

prohlásit. Ostatně možná je to taky nejoblíbenější téma internetu. 

 Tohle všechno si v dnešní době můžeme dovolit. A mnohem 

víc. Máme tolik možností. Tolik věcí, které můžeme vyzkoušet. 

Není to ale samozřejmost. Protože před pár lety ostatní prostě 



  

 

nemohli. Byl jim vnucován jeden názor. Byli jako roboti, kteří 

nemají city. Na všechno se museli dovolovat a byl to pro ně velký 

úspěch, když se jim povedlo něco, co ostatní nemohli. Tohle je 

svoboda. Nežít každý den v poutech někoho cizího. Někoho, kdo 

si dělá nesmyslné nároky a myslí si, že ovládá celou zemi. Proto 

každý rok slavíme den, kdy jsme si vybojovali svobodu. Protože 

se někdo konečně odhodlal a položil svůj život za to, aby ho všem 

ostatním usnadnil a osvobodil je. Už jen pro to bychom měli být 

šťastni. Že máme něco, co ostatní stále ještě nemají. SVOBODU 

 

Aneta S. 

 

 Existuje ještě naprosté dobro na tomto světě? 

Jak můžeme být dobří lidé, když všichni kolem nás jsou hříšní. Jen 

malé děti se tomu do určité doby vyhýbají. Je vůbec možné 

takovým člověk s pouhým dobrem v srdci zůstat? Nejsme 

předurčeni k opaku? Když Emil Zola vyjádřil svůj názor ohledně 

determinace lidského tvora, snažil se někdo najít řešení? Je-li to 

vůbec možné vyhnout se poskvrnění hříchem? Nebo v této době 

nemá naděje na očištění nás všech žádný smysl? Tyto otázky si 

kladu každý den, co se probudím. Jenže je možné na ně vůbec 

někdy najít odpověď? Můžeme se vůbec stát lepšími a obětovat pro 

to něco, i když víme, že naše oběť se nám nemusí vrátit zpátky? 

Nebo boj za svobodu a dobro všech je v dnešní 



  

 

době už pouhé tabu? Všechny naše zbytky naděje na lepší život pro 

nás pohasly. Nevím, jestli mám právo mluvit o dobru, když nemám 

čistý štít a upřímně pochybuji, že někdo takový vůbec existuje. 

Tohle období mi spíš přijde jako „PŘEŽÍVÁNÍ“. Není lehké 

někomu věřit bez toho, aniž bychom se něčím nepojistili před 

zradou a ochránili sebe. Ale proč? Přijde mi, že slova jako 

„DŮVĚRA“ a „PRAVDA“ pozbývají svého významu. Zeptejte se 

sami sebe, jestli byste dokázali věřit někomu a být si 100% jisti, že 

ten dotyčný nikdy neudělá nic za vašimi zády. I kdyby se změnila 

situace a okolnosti, jestli by stál za Vámi. My sami toho většinu 

času nejsme schopni. Není to naše vina. Vlastně z toho nemůžeme 

vinit nikoho. Ale je to jen prostá realita, která v nás mění postoje a 

naše názory. Někteří si své názory udrží, ale ostatní se spíše nechají 

lehce zlákat davem, aby ochránili sami sebe v anonymitě. I když 

jste si s tím člověkem opravdu blízcí nebo příbuzní, dává Vám to 

určitou jistotu, že mu můžete naprosto důvěřovat? Problém je 

v tom, že každému se zavděčit nemůžeme a to je důvod, proč si 

musíme vybírat strany. Vybrat si stranu znamená dát přednost 

někomu jinému. Potom je ale těžké si vybírat, aniž bychom měli 

špatné svědomí z učinění tohoto rozhodnutí. Sami se okrádáme o 

důvěru každý den. Jen už je to až moc obvyklé, že to nevnímáme 

jako zradu ostatních, ale jako každodenní rutinu. 

 

Fojtíková Anna 



  

 

Dějiny Obchodní akademie 

Prostějov 
Díl 6. 

Obchodní akademie v období první světové války 

 Vypuknutí první světové války v roce 1914 postihlo i prostějovskou 

obchodní akademii. Po vyhlášení všeobecné mobilizace 31. 

července 1914 bylo několik členů učitelského sboru, ale i studentů 

povoláno nastoupit vojenskou službu. Z důvodu úbytku žáků i 

učitelů byly sníženy počty vyučovacích hodin v 1. ročníku obchodní 

akademie, dvoutřídní dívčí obchodní škole, ale i v pokračovací 

škole obchodní. Řadu hodin převzali za své kolegy, kteří byli 

povoláni na vojnu, ostatní učitelé, aby nebylo příliš narušeno řádné 

vyučování. Profesoři, žáci i žákyně také přispívali na různé 

dobročinné účely, zejména ve prospěch Červeného kříže. 

Pedagogický sbor se dokonce dobrovolně vzdal odměn za přesčasy. 

Mezi učiteli působícími na válečné frontě jich bylo několik zraněno, 

zajato, ale i vyznamenáno. Učitelé, kteří nebyli povoláni, se 

věnovali činnostem ve prospěch válečných účelů. Někteří se stali 

členy Občanské ochrany v Prostějově, pomáhali při soupisu zásob 

potravin, působili také v chlebové komisi, pomáhali při soupisu 

nezaměstnaných a obstarávání práce pro ně. Pořádali různé sbírky, 

působili v institucích určených pro pomoc v bídě v důsledku války 

a podobně. V tomto období obchodní akademii postihla existenční 

krize. K vydržování ústavu chyběly peníze. Kuratorium proto 

přeneslo finanční břemeno na městskou radu. Jeho osud závisel 



  

 

zejména na těch, co k vydržování ústavu přispívali. Po červnových 

odvodech pak nezůstalo téměř žádné postupující žactvo do vyšších 

ročníků a začalo se vážně uvažovat o dočasném uzavření ústavu na 

jeden rok. Naštěstí se městské radě podařilo opatřit potřebné 

množství hotovosti k uhrazení všech nákladů a obchodní akademie 

mohla dále pokračovat ve své činnosti. Ve školním roce 1915/1916 

byly otevřeny všechny čtyři třídy obchodní akademie, obě třídy 

dvoutřídní dívčí obchodní školy i pokračovací škola obchodní. 67 

Uvažovalo se i o otevření obchodního kurzu pro důstojníky a 

poddůstojníky, kteří nejsou schopni válečné služby. Podle zprávy o 

organizaci stejného kurzu na Obchodní akademii v Karlíně měla 

být vypracována osnova kurzu a předložena koncem února 1916 

zemské Ústředně markrabství moravského pro péči o navrátivší se 

vojíny. Velitelství pak měla přidělit do kurzů schopné invalidy. 

Protože sem však žádní přiděleni nebyli, nemohl být kurz zahájen. 

Válka se dotkla také obsahu výuky. Téměř do všech předmětů byly 

zařazeny pasáže věnované válečným a vojenským záležitostem. 

Hovořilo se především o významu války, ale i povinnostech žáků. 

Také v četbě převládaly věci válečné a vojenské, články a zprávy 

vydávané tiskovou kanceláří ministerstva vojenství, úřední zprávy 

o bitvách i odborné články. V dějepise byly vždy uváděny souvislosti 

s aktuální světovou válkou a vysvětlovány její příčiny. Ve fyzice se 

probíraly různé telegrafické a telefonické systémy, konstrukce a 

výzbroj válečných lodí a ponorek a podobně. V chemii a 

zbožíznalství bylo pojednáváno o úsporném vyživování za války na 

základě rozboru jednotlivých druhů potravin, o výbušninách a vlivu 

různých látek na fyzický výkon člověka. 



  

 

Věděli jste, že…? 

Vypálení Javoříčka - výročí 

S rodinou často jezdíme do Javoříčka. Snad všichni znají 

Javoříčské jeskyně, ale jen málokdo ví, co se v obci Javoříčko 

událo za 2. světové války. Javoříčko je vesnička ležící nedaleko 

Litovle a Konice, dnes část obce Luká. Pro svůj tragický osud v 

posledních dnech 2. světové války bývá Javoříčko nazýváno 

„moravské Lidice“. Od roku 1944 působila v oblasti partyzánská 

skupina. Mimo akcí zaměřených na ničení nepřátel prováděla tato 

skupina také zastrašovací akce na civilním obyvatelstvu. Dne            

9. dubna 1945 zastřelili partyzáni v místní hájovně ženu i s malými 

dětmi, dva zajaté Arménce a starostu Veselíčka. Následně dne          

5. května 1945 obsadil Javoříčko oddíl SS z Bouzova. Poté byli 

všichni muži v obci zastřeleni, až na ty, kterým se podařilo utéci 

potokem, skrýt se, nebo kteří pracovali mimo osadu. Celkem bylo 

zastřeleno 38 mužů ve věku od 15 do 76 let. Ženy a děti musely 

vyhnat ze stájí dobytek a opustit osadu. Několik kusů hovězího 

dobytka bylo zastřeleno, jiné kusy odvezeny. Domy byly ničeny 

pomocí granátů a pancéřových pěstí a zapalovány. Z celkového 

počtu 34 domů se zachovala pouze škola, jeden obytný dům, 

kaplička a jedna stodola. Po 13. hodině odtáhli nacisté z Javoříčka 

zpět na Bouzov. V pondělí 7. května 1945 se v blízkosti hotelu 



  

 

uskutečnil společný pohřeb všech obětí. Rodiny z Javoříčka nalezly 

dočasné útočiště u příbuzných a v rodinách lidí, kteří jim nabídli 

pomoc. Dne 23. září 1945 bylo na národní pouti v Javoříčku za 

účasti přibližně 25 tisíc návštěvníků rozhodnuto o obnovení 

vesnice. Vesnice byla obnovena poněkud výše, nad údolím potoka 

na stráni pod lesem Habří. Dřevěný kříž nad hrobem obětí byl            

v roce 1951 nahrazen pomníkem akademického sochaře Jana 

Třísky z Prostějova a v roce 1978 byl prohlášeném za národní 

kulturní památku.  

Vyhlazení Lidic – výročí 10. června 2018 

V těchto dnech si Česká republika připomíná výročí vyhlazení obce 

Lidice. Lidice je malá obec ležící pár kilometrů za Prahou směrem 

na Kladno. Byla to úplně obyčejná vesnice, nebýt tragické události, 

která se stala v roce 1942. Osud této vesničky, ve které žilo 503 

obyvatel, se začal naplňovat 10. června 1942 několik hodin po 

půlnoci. Událost odstartoval atentát na říšského kancléře Reinharda 

Heydricha 27. května 1942, který se udál v Praze. Atentát provedli 

českoslovenští parašutisté, kteří za tímto účelem byli vycvičeni 

v Anglii. Parašutisté se po atentátu zabarikádovali v kostele, kde 

čelili obrovské přesile německého gestapa. U jednoho ze 

zastřelených parašutistů byl nalezen dopis s adresou, která zavedla 

pomstychtivé fašisty do Lidic. Usmysleli si, že tuto malou vesničku 

navždy vymažou z mapy. 173 lidických mužů bylo zastřeleno. 

Ženy a děti byly převezeny do tělocvičny nynějšího kladenského 



  

 

gymnázia, kde však byly po třech dnech od sebe násilně odtrženi. 

Ženy byly převezeny do koncentračních táborů a děti byly otráveny 

výfukovými plyny. Celá vesnice byla srovnána se zemí. Dva roky 

po skončení války v roce 1947 se začaly Lidice opět stavět. Vznikla 

nová vesnice, která se tam nachází až do dnes. Zároveň i velký 

památník na tuto válečnou tragédii. Posláním památníku je trvalé 

uchování vzpomínky na vyhlazení obce Lidice a utrpení jejich 

občanů, kteří se stali obětí nacistického násilí a zachování jména 

obce Lidice jako celosvětového symbolu obětí válečných zločinů. 

 

Jana Müllerová 

 

Emily Brontëová – výročí narození 

Dne 30. července to bude 200 let, co se narodila jedna 

z nejvýznamnějších anglických spisovatelek píšící v období 

romantismu Emily Brontëová. Emily Brontëová se narodila             

30. července 1818. Proslavil ji její jediný román Na větrné hůrce, 

který se stal vrcholným dílem anglické literatury.  Publikovala pod 

mužským pseudonymem Ellis Bell. Pochází z šesti dětí z rodiny 

konzervativního a panovačného kaplana. Její sestra Charlotte 

Brontëové napsala dílo Jana Eyrová a její mladší sestra Anne 

Brontëová  napsala dílo Agnes Greyová. Svůj krátký život strávila 

převážně ve vesničce Hawort v severní Anglii. Zastávala názor, že 



  

 

i neprovdaná žena má právo na samostatný život a na práci, která ji 

baví. Zemřela dne 19. prosince 1848 na tuberkulózu.  

Jana Müllerová 

 

Trocha poezie… 
 

Každodenní trápení 

Každodenní trápení je vzbouzení 

to špatné budíku zvonění. 

Křupavý toast s lahodným džemem 

maminkou připravený s úsměvem. 

 

Hodiny odbijí,  

srdce se mi zabíjí, 

Už jsem měl být v tu chvíli, 

ve škole v lavici,  

mám však silnou opici. 

 

Ze včerejšího večera 

jen kousek s vzpomínám  

a za to se proklínám…. 

 

 

Můj všední den 

Když si večer šlofík dám,  

do rána si povídám.  

Když ráno vstávám,  

jídlo si dávám.  

Hladná jsem celý den,  



  

 

nepohrdnu obědem. 

A když večer uléhám,  

mobil v ruce zase mám. 

A když zase usínám, 

divoké sny v hlavě mám.  

 

3. května 

Bylo 3. května,  

vzbudila mě bedna.  

Vyběhla jsem z domu  

do čirého vzduchu. 

 

Venku bylo krásně,  

mám chuť skládat básně. 

Na autobus dobíhám,  

starou kočku předbíhám.  

 

Přiběhla jsem do školy 

plná dojmů a umění.  

Potkala jsem školnici 

jak rozcuchanou dračici. 

 

Odpadly nám 3 hodiny 

a vyběhla jsem ze školy. 

Vyběhla jsem s radostí  

a stoupla do neštěstí. 

 

Moje máma křičela, 

jaký smrad jsem přinesla. 

To byl ale krásný den 

Hurá, hurá, 

do školy zas zítra jdem.  

 



 

Ranní boj 

Hola, hola, škola volá! 

Budík cinká stále dokola,  

v tu chvíli se oblékám,  

moderní kousky hledám.  

Triko, mikina, boty, kalhoty, 

běžím rychle do koupelny.  

Obličej, zuby, ruce, 

už končí mé ranní práce.  

Loučím se s rodinou a  

vyjdu ven s koblihou.  

 

Společná práce třídy 1. A 

 

Včera večer 

Včera večer jel jsem domů, z Pardubic do Zlína, 

vystoupil jsem, zakopl jsem o krabici vína. 

 

Podívám se, co to bylo, hele litr vína, 

donesu to ženě domů, bude aspoň psina. 

 

Nazdar ženo, tak jsem doma, dívej, co ti nesu 

k večeři si dáme spolu, už se na to třesu. 

 

Muži hledím do krabice, tohle není víno 

za tuhle hromádečku, máme Lamborgino. 

 

Martina Kalná 

 

 

 

 



  

 

Jen tak…  

Jednoho dne mě napadlo,  

vzít si krátké švihadlo.  

Jedna, dvě, tři otočky,  

skočil jsem si na nožky.  

V těláku mi to jde dobře,  

zato v PEKu to je bouře.  

Matika, to je věda,  

co z každého dělá blba.  

Češtinu tu mám rád,  

jen tak ji tam proflákat.  

Chci se dobrým studentem stát,  

proto do školy chodím rád.  

 

XY 

 

Příspěvky studentů 

naposledy… Hádejte a bavte 

se 
 

Vtipy 

Kdy řidič na křižovatce nezapíná blinkry? Když jde pěšky. 

  

Honzík volá ze záchodu:,,Tati, dones mi papír prosím.” 

Táta na to:,,A pastelky nechceš?” 

  

Přijde Pepíček domů a říká: „Paní učitelka mi dala přezdívku.“ 

„A jakou?“ ptá se maminka. 

„Drákula.“ 



  

 

„Proč Drákula?“ 

„Protože jí piju krev.“ 

 

Přijde Pepíček do školy a na hlavě má obrovskou bouli. 

Paní učitelka se ptá: „Pepíčku, snad tě neštípla vosa?“ 

Pepíček odpoví: „Ne, táta ji zabil lopatou.“ 

 

„Proč jsi včera nepřišel do školy, Pepíčku?“ 

„Tak říkal jste, že kdo nebude mít domácí úkol, ať se radši 

neukazuje.“ 

 

 

20 zajímavých faktů o lidském těle 

1. Když čtete román, ve kterém je asi 100 000 slov (300 stran), 

vaše oči jdou na stránkách po cestě o délce jednoho kilometru. 

2. Jeden lidský vlas unese váhu jablka. 

3. Váš mozek neustále dostává až 100 milionů informací 

pocházejících z očí, nosu, uší a kožních receptorů v těle. 

4. Chlupy na mužské bradě rostou rychleji než kterékoliv jiné 

části jeho těla. Kdyby se muž celý svůj život neholil, délka 

jeho vousů by byla 9 metrů. 

5. Vlasy chytrých lidí obsahují větší množství minerálů, mědi a 

zinku než vlasy hloupějších lidí. 

6. Je známo, že jen několik set lidí na světě má vzácnou krevní 

skupinu AB. Osoba s touto krevní skupinou nemůže přijímat 

krevní transfúze a nemůže mít krev dalších skupin, takže při 

operaci je třeba připravit vlastní krev. 

7. Většina lidí ztratí během života mrkáním tolik času, jako 

jedením – celkem zhruba 5 let. 

8. Pokud byste spojili všechny řasy, které vám za celý život 

vypadly, délka by dosáhla 30 metrů. 



  

 

9. Každý den ztratíte zhruba dvě miliardy kožních buněk, což 

odpovídá váze 2 kg za rok. 

10. Čím jste starší, tím je váš mozek lehčí. 

11. V čím chladnější místnosti spíte, tím větší je 

pravděpodobnost, že budete mít zlé sny. Proto je dobré spát 

v teple. 

12. Jestli budete řezat cibuli a jíst zároveň chleba nebo 

žvýkačku, tak se vám nebude chtít plakat. 

13. Během života vytvoříte asi 25 tisíc litrů slin. To je 

množství dostatečné k naplnění dvou plaveckých bazénů. 

14. Oči člověka jsou natolik citlivé, že kdyby Země byla 

plochá, dokázali bychom zpozorovat svíčku zapálenou ve 

vzdálenosti 50 kilometrů. 

15. Za svůj život člověk vymění asi 19 kilogramů kůže. 

16. Zaostřující svaly v tvých očích vykonají přibližně 100 

tisíc pohybů za den. Je to jako každodenní 

osmdesátikilometrová procházka. 

17. Naše čichové centrum si dokáže zapamatovat kolem 50 

tisíc různých vůní. 

18. Na lidském těle je stejný počet chlupů na centimetru 

čtverečním, jako má šimpanz. Jsou však světlejší a tenčí, proto 

nejsou tak vidět. 

19. Lidský vlas je prakticky nezničitelný. Pouze hoří, ale 

mráz, změna klimatu nebo voda mu nic neudělají, stejně jako 

mnoho kyselin a chemikálií. 

20. Při kýchání z vás vyletují „objekty“ rychlostí až 160 

km/h. 

 

 

 

 

 



  

 

Křížovka 

 

 

 1.              

 2.      A        

 3.              

 4.              

 5.         T     

 6.    V        Í  

 7.              

 8.              

 9.              

 

1. Ulice, na které se nachází Obchodní akademie Prostějov 

2. Učivo, které se učíme v předmětu ČJ už od první třídy a je pro 

nás moc důležité 

3. Jméno ředitelky školy 

4. El nombre de la profesora de español 

5. Studenti ve 4. ročníku (duben-květen)  dělají …  

6. Studenti musí mít hodně …. 

7. Křestní jméno učitele angličtiny 

8. Zkratka pro Obchodní akademii 

9. Program pro psaní všemi deseti 

 

 

TAJENKA:   

Obchodní akademie leží ve městě _______ 

 



  

 

Kam o prázdninách?  
 

JEDEME SE BÁT 

Léto je za rohem a ne každý z nás vyrazí letos někam k moři. Ale 

skvělé a zároveň prázdniny, kdy nám přeběhne mráz po zádech, si 

můžeme užít i u nás v České republice. Někdo takové pocity, kdy 

se Vám zatají dech a máte husí kůži, má rád. Proto můžete o 

prázdninách navštívit místa, kde by Vám o samotě nebylo příliš 

dobře.  

 

ZÁMEK LEMBERK 

Zámek se nachází na severu Čech, 3 kilometry od městečka 

Jablonné v Podještědí (okres Liberec). Každý známek je známý 

pověstmi o bílé paní nebo bezhlavém rytíři, ale na chodbách tohoto 

zámku jsou slýchány jiné jevy. Jedna z kastelánek tu pravidelně 

slýchávala těžké a dunivé kroky z chodby. Někteří tu slýchávali 

dětský pláč. Kroky, které byly uslyšeny, jsou přirovnávány ke 

krokům starého muže, který táhne něco těžkého.  

 

STATEK POHÁDKA 

Statek Christhof na jihu Čech se nachází poblíž obce Čachrov. Pro 

svoji krásnou krajinu dostal název Pohádka. Místo je díky své 

šílené minulosti vyhledáváno experty na paranormální jevy. Tento 

statek je proslaven známým sériovým 



  

 

vrahem Ivanem Roubalem. Ten údajně zabil 7 lidí, ale jen 5 vražd 

mu bylo dokázáno. Před několika lety na statku Pohádka přespaly 

dvě rodiny, jedna strašnou noc nevydržela a odjela o půl noci domů, 

tím se však zachránili. Druhá rodina noc zvládla a do roku všichni 

zemřeli na utopení a dopravní nehodu. 

 

VELHARTICKÝ HŘBITOV 

Nachází se ani ne 10 kilometrů od statku Pohádka. Podle pověstí se 

kdysi dávno na hřbitově odehrávaly černé satanské mše s pokusem 

o oživení mrtvých. Negativní síly, které byly vyvolány, zde 

převládají dodnes. Na zděném štítu kostela prosvítá tajemná tvář, 

která přihlíží na příchozí. Někteří věří, že je to tvář dívky unesené 

umrlcem, který vystupuje v Erbenově baladě. Jiní věří, že je to tvář 

hradní paní, která v blízkosti tragicky zamřela. 

 

LES BOR 

Nachází se jihozápadně od Českých Budějovic. Většinou jsou 

slýchány zvláštní melodie, mužský pronásledující hlas, hlasité 

kroky a pozorování mužské postavy levitující několik centimetrů 

nad zemí s černým pláštěm a kloboukem a červenýma svítícíma 

očima. Před několika lety tu stával strom oběšenců. Dokonce jedné 

noci se do lesa zřítil neznámý létající předmět. 

 

 

 



  

 

HRAD ZVÍKOV 

Jeden z nejnavštěvovanějších hradů Česka se nachází u soutoku 

Otavy a Vltavy na Orlické přehradě. První z nevysvětlitelných jevů 

je ten, že mnoha návštěvníkům se tady rychle vybíjí baterie 

k fotoaparátům a kamerám, nebo většina fotografií jsou černé nebo 

rozmazané. Nejděsivější záhada je spojena s Korunní síní. Tuto 

záhadu nejvíce zažili filmaři, kteří zde natáčeli film. Po celou dobu 

se jim neustále vybíjela a vypínala technologie a při natáčení po 

monitoru se rozlévala „červená krev“ Hlavní postava filmu do roka 

spáchala sebevraždu a režisér zemřel za zvláštních okolností. 

 

Denisa Starostová 

 

   Řešení: 

  P A L A C K É H O 

 P R A V O P I S   

 L O Š Ť Á K O V Á  

  S U CH Á N K O V Á 

M A T U R I T A    

 V Ě D O M O S T Í  

  J I Ř Í      

  O A        

Z A V         

 

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

.cz/2953854-Univerzita-palackeho-v-olomouci-bakalarska-prace-dejiny-stredniho-skolstvi-v-prostejove-v-

kontextu-historickeho-vyvoje-mesta.html 

https://www.obrazky.cz/?q=b%C5%AFh+merkur&sgId=RZAvuxIRknmahR9ZuvIpuNwokS4fznwNknw7YGR

NTw%3D%3D&thru=&aq=#id=a95ffa612e2c6c49 

https://www.obrazky.cz/?q=b%C5%AFh+merkur&sgId=RZAvuxIRknmahR9ZuvIpuNwokS4fznwNknw7YGR

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

 

file:///C:/Users/Lenka/Downloads/czech_language_nastrahy_pravopisu_I_etymologie%20(2).pdf
file:///C:/Users/Lenka/Downloads/czech_language_nastrahy_pravopisu_I_etymologie%20(2).pdf
http://docplayer.cz/2953854-Univerzita-palackeho-v-olomouci-bakalarska-prace-dejiny-stredniho-skolstvi-v-prostejove-v-kontextu-historickeho-vyvoje-mesta.html
http://docplayer.cz/2953854-Univerzita-palackeho-v-olomouci-bakalarska-prace-dejiny-stredniho-skolstvi-v-prostejove-v-kontextu-historickeho-vyvoje-mesta.html
https://www.obrazky.cz/?q=b%C5%AFh+merkur&sgId=RZAvuxIRknmahR9ZuvIpuNwokS4fznwNknw7YGRNTw%3D%3D&thru=&aq=#id=a95ffa612e2c6c49
https://www.obrazky.cz/?q=b%C5%AFh+merkur&sgId=RZAvuxIRknmahR9ZuvIpuNwokS4fznwNknw7YGRNTw%3D%3D&thru=&aq=#id=a95ffa612e2c6c49
https://www.obrazky.cz/?q=b%C5%AFh+merkur&sgId=RZAvuxIRknmahR9ZuvIpuNwokS4fznwNknw7YGRNTw%3D%3D&thru=&aq=#id=976214fd5d748679
https://www.obrazky.cz/?q=b%C5%AFh+merkur&sgId=RZAvuxIRknmahR9ZuvIpuNwokS4fznwNknw7YGRNTw%3D%3D&thru=&aq=#id=976214fd5d748679


  

 

Na závěr přejeme žákům, pedagogům, 

nepedagogům, zkrátka všem, kteří mají co 

do činění s naší obchodní akademií, aby 

během zaslouženého volna načerpali co 

nejvíce sil. V září se opět setkáme a 

budeme společně pokračovat při tvorbě 

dalších čísel časopisu. Doufáme, že se řady 

tvůrců příspěvků rozrostou o nové posily a 

že stejnou měrou se rozrostou          i řady 

našich čtenářů.  

 

Krásné léto přeje kolektiv časopisu 

Obchodní akademie Prostějov. 
 



  

 

 

 
Děkujeme firmě Koutný spol. s r. o. za vytisknutí 
našeho časopisu! 


