
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí čtenáři,                                                                                                              
nový školní rok začal a pro nás to 
znamená, že školní časopis Vám opět 
přináší spoustu nových informací, textů 
a zábavy. Tento rok je ve znamení oslav 
založení republiky, a proto i my budeme 
tomuto tématu věnovat pozornost. Mimo 
to slaví lidé Helloween a chystají se na 
Vánoce. To vše a ještě něco navíc na Vás 
v tomto čísle čeká.  



  
 

Několik slov na úvod… 
 

První časopis v novém školním roce je vždy ten, který zahrnuje 

nejdelší časové období. V červnu jsme vydali 6. číslo časopisu a od 

té doby se toho mnoho událo a získali jsme spoustu různých textů. 

Vše Vám na následujících stránkách představíme. Na konci roku, 

kdy jsme očekávali prázdniny, se nám podařilo společně sestavit 

několik básniček. Během prázdnin studenti a učitelé odpočívali a 

sbírali síly do nového roku a od září se nám zase objevují nové a 

nové příspěvky.  

Jelikož i my jsme hrdí na stoletou existenci republiky, věnujeme 

prostor rovněž tomuto tématu. Avšak pojali jsme to trošku 

netradičně a zaměřili se spíš na stále připomínané „osudové 

osmičky“.  

Vyřezávání dýní a strašidelné průvody si nalezli místo už i u nás, 

proto nesmíme vynechat ani Halloween. Dalším svátkem, který si 

brzy připomeneme, jsou Vánoce. Nejen nákup dárků a dobrot je 

důležitý, ale též vědět co, proč, jak se slaví – a to se dozvíte v našem 

časopise.  

Žáci už od září pilně studují a připravují se na testy, zkoušky a ti 

starší k maturitě, přesto si najdou čas, aby vytvořili příspěvek do 

časopisu. Tímto jím děkujeme a doufáme, že i nadále budeme moct 

čerpat z prací našich studentů.  



  
 

Studenti napsali: 
 

Jsou Vánoce svátky klidu a míru? 

Jako každý rok, tak i letos se mnoho z nás zamýšlí, jestli jsou 

Vánoce skutečně těmi pohodovými svátky, jak si mnozí z nás 

myslí. Když se řekne slovo Vánoce, všichni si představí pečení 

voňavého vánočního cukroví, nadělování dárečků a tu úžasnou 

atmosféru, když je rodina pohromadě a znějí tradiční koledy. Ale 

je to tak „růžové“ i ve skutečnosti? 

Myslím si, že Vánoce mají své kladné i záporné stránky. Miluji tu 

krásnou vánoční atmosféru, když jsme všichni alespoň chvíli spolu. 

Ještě víc zbožňuji, když můžu někomu dát dáreček. Moc ráda 

dělám někomu radost třeba i drobností. Před Vánocemi věnujeme 

vždycky psímu útulku různé deky, hračky, protože víme, že i pejsci 

mají nárok mít radost. Moje teta zase každoročně před Vánocemi 

věnuje dětskému domovu různé hračky pro děti. 

Rozhodně však není tento svátek jen tak úžasný. Nesnáším ty 

neskutečné počty lidí v obchodech, kteří narychlo dokupují dárky. 

Nemyslím si, že správné je chování žen, hlavně tedy matek, které 

chtějí mít Vánoce tak nádherné, že měsíc v kuse uklízí a dělají 

různé další šílenosti. Samozřejmě každý chce mít toto období 

hezké, ale nejdůležitější je, že se celá rodina potká a na to mnoho 

lidí zapomíná. 

Vánoce mohou být svátky klidu a míru, záleží to na člověku, zda si 

vybere běhání po obchodech, trávení mnoha hodin v  kuchyni, 

anebo rodinu. Přikláním se k trávení času se svými blízkými, o tom 

jsou podle mě Vánoce. 

 

Jana Müllerová 

 



  
 

Není jméno jako jméno… 

Máte pocit, že rodiče s výběrem Vašeho jména tzv. šlápli vedle? 

Nebuďte zoufalí a podívejte se, jaká neobvyklá jména dostala 

novorozená miminka v letošním lednu. Vybrali byste si?  

 

Chlapci: Arvis, Rognar, Serafín, Albín, Bastian, Timmy, Bentley 

Enow, Darius, Janis Iskander, Thomas Jax, Tigran, Mikeš, Elmír, 

Hajk, Kaito, Gaston, Medard…. 

Dívky: Zlatuše, Sibyla, Yasmeen Saloma, Amálie Eulálie, Andělína, 

Ava Rose, Lujza, Medina, Říká, Lily Hope, Caitlin, Chanel, 

Marcelína… 

 

Významné osmičky v historii národa 

Pojďme si alespoň stručně připomenout, které roky byly pro naši 

historii osudové, a co se vlastně událo v oněch „osmičkových“ 

datech. Letopočty končící na osmičku jsou prý pro náš národ 

významné. Přinášíme vybrané roky, které končí osmičkou a 

přinesly nám nějaké změny či novinky.  V závěru jsme přidali jeden 

rok, který sice na osmičku nekončí, ale přesto ji má… 

 

658 – pravděpodobně smrt Sáma – jednoho z prvních známých 

vládců na českém území 

848 – válečné střetnutí s franským vojskem Ludvíka Němce, po 

několika měsících bojů zvítězily české oddíly 

898 – rozpory mezi Mojmírem II. a jeho bratrem Svatoplukem – 

tohoto využili Frankové 

908 – rozvrat velkomoravského státu 

1108 – vyvraždění rodu Vršovců Přemyslovci 

1158 – kníže Vladislav II. získal královský titul 

1248 – bitva u Mostu, Václav I. porazil šlechtu, v jejímž čele stál 

jeho syn Přemysl 



  
 

1278 – Bitva na Moravském poli – zahynul český král Přemysl 

Otakar II., k vládě se dostává Ota Braniborský, v zemi panuje 

nepořádek a zvůle 

1348 – Karel IV. zakládá Nové Město pražské, Karlovu univerzitu 

a Karlštejn; k českému státu je připojena Dolní Lužice 

1378 – umírá Karel IV., k moci se dostává jeho syn Václav IV. 

1438 – Albrecht Rakouský korunován českým králem 

1448 – Jiří z Poděbrad obsazuje Prahu a užívá titul správce 

Království českého 

1458 – Jiří z Poděbrad zvolen českým králem 

1468 – proti Jiřímu z Poděbrad vystupuje uherský král a obsazuje 

část Moravy; vytištěna Trojanská kronika – první česká tištěná 

kniha 

1608 – císař Rudolf II. postoupil Matyášovi Moravu, Uhry a 

rakouské země, ponechal si Čechy a císařskou korunu 

1618 – vyhozeni z okna Pražského hradu císařovi místodržící – tzv. 

pražská defenestrace; počátek třicetileté války 

1648 – vpád švédských vojsk do Prahy; Vestfálským mírem 

ukončena třicetiletá válka 

1738 – vzniklo divadlo V Kotcích – zde hrána první česká hra 

Kníže Honzík 

1758 – vpád Prusů na Moravu 

1778 – další vpády Prusů, založení  pevnosti Josefov a Terezín 

1818 – založeno Vlastenecké muzeum – nynější Národní muzeum 

v Praze 

1848 – revoluční rok, požadováno zrovnoprávnění češtiny a 

němčiny, zrušení poddanství, vytvoření státoprávního celku zemí 

Koruny české, svoboda tisku, shromažďování a náboženství 

- Zrušení roboty 

- Rakouský císař Ferdinand se vzdal trůnu ve prospěch synovce 

Františka Josefa I. 



  
 

1868 – položen základní kámen Národního divadla 

1918 – vznik Československa, prezidentem zvolen T. G. Masaryk; 

konec 1. světové války 

1938 – 29. září Mnichovská dohoda – oddělení příhraničních 

oblastí 

1948 – začátek komunistické totality v Československu 

1968 – tzv. Pražské jaro, přerušeno v srpnu příjezdem vojsk 

Varšavské smlouvy – ukončení snah o demokratizaci 

Československa 

1978 – první Čech ve vesmíru – Vladimír Remek 

1989 – tzv. sametová revoluce, konec komunismu, prezidentem se 

stává V. Havel 

1998 – vítězství českých hokejistů na olympijském turnaji 

v japonském Naganu 

 

John Steinbeck – 50 let od jeho úmrtí 

John Steinbeck byl americký prozaik, dramatik, nositel Nobelovy 

ceny a nositel Pulitzerovy ceny za román Hrozny hněvu, který psal 

v období realismu. Narodil se 27. února 1902  a zemřel 

20. prosince 1968 na srdeční selhání. Letos to bude přesně 50 let od 

jeho úmrtí. Psal vynikající příběhy, které zobrazují osudy 

společenských vyděděnců a sezónních dělníků. Největšího úspěchu 

se dočkal román O myších a lidech, který vypráví o duševně 

zaostalém Lendym a jeho příteli, který ho raději zabije, aby ho 

uchránil před lynčováním ostatních lidí. Další jeho díla jsou 

například: Pláň Tortilla, Měsíc zapadá. 

 

Recenze na knížku – Smrt je mým řemeslem 

Smrt je mým řemeslem je knížka, kterou napsal francouzský autor 

Robert Merle. Než si nějakou knížku přečtu, tak si přečtu o čem je, 

protože se mi už několikrát stalo, že jsem četla a vůbec mě to 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pulitzerova_cena
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrozny_hn%C4%9Bvu
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/1902
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1968


  
 

nebavilo. A díky tomu kniha Smrt je mým řemeslem dostala u mě 

šanci k přečtení, avšak děsilo mě 310 stránek a to, že to budu číst 

až do Vánoc. Realita byla však jiná. Začala jsem číst ráno a děj mě 

tak pohltil, že jsem to do půlnoci celé přečetla. Není to knížka pro 

slabé povahy, ale myslím si, že nikomu neuškodí, když si ji přečte. 

Pravda je, že jsou v ní pasáže, které jsou dost drastické, smutné, 

děsivé, avšak celou knihu hodnotím za 1*. Tato knížka mě naučila, 

že i více stránek není vůbec žádná překážka. Smutné je, že mi to 

došlo až u mojí poslední 20. knížky. 

Jana Müllerová 

 

Jaké téma na mluvní cvičení? 

Určitě téma, které Vás zajímá a o kterém jste schopni hovořit a bude 

Vás to bavit a hlavně nenudit třídu, jelikož pozornost je při 

mluvním cvičení důležitá. Zamyslete se, co Vás osobně zajímá a 

dokázali byste tím udržet pozornost. Obecně lidé mají rádi 

zajímavé věci, informace, které nevědí, podivné věci, nechutné a 

třeba i jiné zvyky či pravidla v jiných zemí. Pro inspiraci tady je pár 

zajímavých věcí o zvířatech, přírodě, společnosti a technice, o 

kterých jste určitě nikdy neslyšeli. 

Zvířata 

 Medvídek koala (nemá s medvědy nic společného) má úplně stejné 

otisky prstů jako člověk. Těžko se odlišují i pod mikroskopem. 

Koala ve stresové situaci vydává srdceryvný skřek podobný 

dětskému pláči. A umí skvěle plavat. 

 Ve skutečnosti netušíme, jakou barvu měli dinosauři. Filmaři si 

prostě vymýšlí, nic jiného jim ani nezbývá. 

 Je potřeba 1 200 000 komárů, aby vám vypili všechnu krev. 

Najednou by se na vás ale nevlezli. 



  
 

 Váha veškerého hmyzu na zemi je větší než váha všech ostatních 

živých tvorů dohromady. 

 Šváb může žít i deset dnů bez hlavy. 

 Šnek umí spát i tři roky, když se mu chce. 

 Blecha dokáže skočit do vzdálenosti 150 - 350x větší, než je délka 

jejího těla. To je, jako kdyby člověk přeskočil fotbalové hřiště. 

 Žirafy spí jen 20 - 30 minut denně, a to ještě ve stoje a po kouscích 

během dne. Čistí si uši vlastním (až půlmetrovým) jazykem. Žirafí 

mládě po porodu spadne z výšky téměř dva metry, bez následků.  

 Jazyk plejtváka obrovského váží více než dospělý slon. Jeho srdce 

je stejně velké jako malý automobil.  

Příroda 

 Jediné ovoce se semínky na povrchu je jahoda. 

 Jeden malý kousek brokolice obsahuje více vitaminu C než 200 

jablek. 

Společnost & Technika 

 V reklamě na pivo se k dosažení krásné pěny používají mycí 

prostředky. 

 New York se vzdaluje od Londýna o 2,5 centimetru ročně. 

 Ženy si vytrhávají obočí a pak si ho na stejné místo znovu 

namalují. Vůbec jim to nepřijde divné. 

 Člověk zhlédne v různých formách 3000 reklam denně. Šílené 

číslo. A stále se zvyšuje. 

 V Číně mluví anglicky více lidí než v USA. 

 Na jedno vydání novin The New York Times musí být pokáceno 

63 000 stromů. 

 V 19. století se využívaly miliony lidských mumií jako palivo do 

lokomotiv, kde nebylo dřevo a uhlí.  

Bára Jablonická 

  



  
 

Věděli jste, že…? 

…i naši studenti jsou schopni obohatit český jazyk? Zahlcení 

mateřštiny anglicismy je zcela běžný jev, my jsme se pokusili 

některé z nich nahradit. Nebylo to až tak jednoduché, jak by se 

mohlo zdát. Horší to bylo v tom, že  zadání znělo nahradit anglický 

výraz jednoslovným českým slovem. Uvádíme však i zajímavé 

odpovědi, které byly složeny z více slov. Nová slova vymýšleli 

studenti prvních ročníků a zde jsou nejzajímavější odpovědi: 

1. HANDSFREE – bezručka, volnoručka, uchophone, autokecač, 

rukoveznost, rukovolnost 

2. POWERBANK – nabíječka, bezdrátová pomoc, mocnobanka, 

dobíječ, zdroj, kapesnička, elektrobaterie, bezzásuvka, záchrana 

3. FLASHDISK – úložník, ukládač, rychlo-dato-uložiště, 

dataschránka, datakarta, uchovávač, paměťovka 

4. SMARTPHONE – chytrá placka, chytrolín, dotykáč, foun, 

chytrouš, minimozek 

5. ROUTER – zlepšovač, vlnovysílačka, zesilovač, směrovač, 

přípojka, krabička 

6. IPHONE – jablečný mobil, já-mobil, imobil, nejchytrák, 

jablíčko, hruška, jablkophone 

7. INSTAGRAM – veřejná galerie, druhý život, poustovač, 

fotopsaní, nereálnýfotky, fotoživot, síň slávy, stalkingram 

8. NAVIGACE – směrník, dopravce, směrostroj, řekni kam, 

zavedu tě tam, mluvící mapa, trasa, zabludnička, pomocníček, 

nevíškam, nasměrovávač, správnochod, ukazovatel, 

mapahelpher 



  
 

9. FACEBOOK – komunikátor, seznamovák, fotoalbum, 

ksichtkniha, kniha ksichtů, fejs, nenuda, obrázkokniha, zeď, 

tvářokniha 

10. SNAPCHAT – barváček, fotokomunikace, zlepšovač 

obličeje, fotozprávy, srandovní zprávy, pejsek, fotosmap, duch, 

efektovač, zhezčovák, rychlofoto, fotofiltr, fotoskupina, 

chobotnice, zmiznichat 

11. SKINY – hubeňoury, úžáčky, zeštíhlovač, roztahovačky, 

vyžle, uplostehno 

12. KARDIGAN – kus hadru, dlouháček, stylová deka, koberec, 

přehoz 

  

Se studenty jsme pracovali ještě jednou, když jsme je nechali 

napsat, jaké je první slovo, které je napadne, když se řekne… 

Celkem jsme se ptali 67 studentů a zde jsou odpovědi.   

 

1. Ráno 

• Vstávání 18,1 % 

• Snídaně 9,38 % 

• Budík 7,37 % 

Zajímavé odpovědi: smrt, chci spát!, nuda, škola, utrpení 

 

2. Zvíře 

• Pes 25,46 % 

• Kočka 6,7 % 

• Lev 2,68 % 

Zajímavé odpovědi: krocan, lenost, jídlo, mazlíček 

 

3. Rodiče 

• Matka 18,76 % 

• Rodina, domov 8,04 % 



  
 

• Láska 3,35 % 

Zajímavé odpovědi: stáří, strach, úklid, jsou dva, peníze 

 

4. Počasí 

• Slunečno (slunce) 23,45 % 

• Déšť 10,05 % 

• Teplo 4,02 % 

Zajímavé odpovědi: zima, deštník, obloha, předpověď 

 

5. Škola 

• Učení 15,41 % 

• Nuda, otrava 4,02 % 

• Lavice 2,68 % 

Zajímavé odpovědi: stres, zlo, ztracený čas, vězení, povinnost 

 

6. Volný čas 

• Spánek, odpočinek 13,4 % 

• Kamarádi 6,7 % 

• Sport 4,02 % 

Zajímavé odpovědi: šití, prázdnota, party, práce 

 

7. Učitel 

• Testy 6,7 % 

• Předmět 4,69 % 

• Škola 4,02 % 

Zajímavé odpovědi: nespravedlnost, kamarád, nepřítel, respekt 

 

8. Jídlo 

• Pizza 6,7 % 

• Hlad 4,69 % 

• Špagety 4,02 % 



  
 

Zajímavé odpovědi: kebab, mýdlo, mňam, slast, svíčková 

 

9. Kamarád 

• Dobrý člověk, přítel 5,36 % 

• Zábava 5,36 % 

• Důvěra 6,03 % 

Zajímavé odpovědi: nejlepší, mé druhé já, frajer, do deště, láska 

 

10. Čeština 

• Pravopis 8,04 % 

• Testy 7,37 % 

• Mat. Jazyk 5,36 % 

Zajímavé odpovědi: špatné známky, složitý jazyk, blbost, 

maturita, J. A. Komenský 
 

Trocha poezie… 
 

Učitelé na OA 

 

Naší třídě vládne Monička,  

je to naše kočička. 

V němčině to pěkně válí,  

ale nám to nezapálí. 

Dějepis a eko zvládne Rozi, 

nás tím ale neohrozí. 

Ondrys křičí: „Zaber, přidej, 

nebo jinou školu hledej!“ 

 

 

 

 

Ráďa v noci běhá po lese,  

nesmyslné rovnice do hodin 

nese.  

Šárka na nás volá květinko, 

zlato 

a my netušíme, co dát jí za to. 

Strany má dáti – dal, 

kdo by to, Ivi, počítal. 

Jana KF to je hvězda,  

která se svých norem nevzdá. 

 



  
 

Školní rok 2017/2018 

 

Školní rok nám končí,  

žáci s učiteli se loučí. 

Kytičky a dárky nosí,  

o pěkné známky pozdě prosí. 

Paní učitelka nám s úsměvem mává, 

zasloužené známky žákům dává. 

Rodiče pak doma brečí, 

v lepší známky stále věří. 

Zákazů mám celý seznam,  

musím makat a to neznám. 

Peru, vařím, uklízím, 

zeleninu a ovoce sklízím.  

Hlavou jsem však na pláži,  

proto makám s kuráží. 

Lepší známky slíbit musím,  

v příštím roce to zas zkusím. 

Dopadne to jako loni,  

jsem ten, co to vždycky zkoní. 

Puchýř praská, záda bolí,  

snad se mi to brzo zhojí. 

Léto a báseň krátké jsou, 

zážitků plno přinesou.  

Tímto se s Vámi loučíme,  

v září se opět vidíme.  

 

 

Podzim 

 

Podzim je tu zkrátka zase,  

posunuli jsme se v čase. 

Večer se nám dříve stmívá, 

dny jsou čím dál kratší, 

na podzim už to tak bývá, 

léto máme radši. 

Listí se nám vybarvuje, 

ale brzo opadá, 

stromy budou brzo holé, 

bude smutná zahrada. 

Než by řekl člověk „švec“, 

za dveřmi je prosinec. 

Mikuláš s čertem u dveří zvoní, 

pečené cukroví domov nám provoní. 

Potom se už jenom pár nocí vyspíme,  

stromečky, domovy, vánočně zdobíme. 

Ježíška s dárečky s oblibou čekáme, 

snad se ho po roce úspěšně dočkáme. 



  
 

Pomáháme se učit… 
Pomůcky do češtiny 

Slova s -vi na začátku 

Vidím viset vidličku na větvi, jak se viklá, povídal vítr vínu, když 

se vinul přes visutý most. 

 

Slova se skupinou mně 

Připomněl zapomnětlivému, aby si vzpomněl na domněnku o 

pomněnce. 

 

Vzory podstatných jmen 

Žena si nesla růži, zpívala si veselou píseň, i přestože byla zmrzlá 

na kost. 

Pán si myslel, že je pravý muž, když postavil hrad, který nedobude 

žádný stroj. 

Město stálo blízko moře, jen jedno kuře měli v každém stavení. 

 

Děti, oči, uši - tvrdé Y jim sluší. 

Viděl jsem ji. - Viděl jsem tu (ženu). - tu = ji (obě samohlásky jsou 

krátké) 

Chtěl jsem jí ukázat. - Chtěl jsem té (ženě) ukázat. - té = jí (obě 

samohlásky jsou dlouhé) 

Byl jsem s ní. - Byl jsem s tou (ženou) - tou = ní (zde se neřídíme 

délkou samohlásek, ale dlouhý tvar tou nám říká, že máme napsat 

dlouhé Í) 



  
 

Slova se S na začátku: Sděluji Ti, že než se setmělo, všechny 

zásoby jsem spotřeboval, do druhého dne jsem je strávil a pak nám 

to shořelo. 

Slova se Z na začátku: Náš pan učitel měl zvláštní způsob 

zkoušení ze zpěvu, kterým zkoumal náš hlas 

Slova s VZ na začátku: Vzpomeň si na můj vzkaz! 

 

Doporučení na povinnou četbu: 

Romeo a Julie – velice známá knížka, jde dobře pochopit; 

Havran – velice krátká knížka s dobrým pochopením; 

Revizor 

Strakonický dudák – velice dobře se mi četl; 

Petr a Lucie – děj o tragické lásce, ale krásně napsaný; 

Romeo, Julie a tma – velice dobře a rychle se čte; 

Smrt krásných srnců – je tam sice více povídek, ale jsou krátké 

a dobře se čtou.  

 

Guillaume Apollinaire – 100 let od jeho úmrtí 

Guillaume Apollinaire je považován za jednoho ze zakladatelů 

moderní francouzské poezie. Narodil se 26. srpna 1880 a zemřel 

9. listopadu 1918 ve věku 38 let na španělskou chřipku. Apollinaire 

je autorem poezie, prózy, dramat, ale i odborných esejí. Bojoval 

v 1. světové válce,  kde byl raněn, získal poměrně vysokou 

vojenskou hodnost. Mezi jeho díla patří Kaligramy a sbírka 

Alkoholy, z nichž pochází slavná báseň Pásmo. Pásmo se stalo 

literárním pojmem a jedná se o volný proud dojmů, pocitů, nálad. 

Apollinaire ovlivnil českou literaturu, jeho díla překládal například 

Karel Čapek, Jaroslav Seifert, Vladimír Holan, Vítězslav Nezval. 

Jana Müllerová 

https://cs.wikipedia.org/wiki/26._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1880
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1918


  
 

Dějiny Obchodní akademie 

Prostějov 
Díl 7. 

Obchodní akademie v období vzniku republiky 

Jak sami víte, nikdy nezasahujeme do textu k dějinám školy, 

tentokrát však učiníme výjimku, a to z prostého důvodu. Jak se říká, 

náhody existují a potvrdilo se to i nyní. Pravidelně přinášíme část 

z dějin Obchodní akademie v Prostějově a právě do čísla, v němž 

zmiňujeme sto roků existence republiky, nám vyšlo období po roce 

1918. Využijte tedy příležitost si přečíst, jak to před sto lety 

vypadalo na naší škole.  

Konec války v roce 1918 přinesl konečně klid, mír a svobodu. 

Učitelé i žáci obchodní akademie prožívali nezapomenutelné dny 

čistého nadšení, radosti a nadějí. Zároveň ústav oslavil ve školním 

roce 1918/1919 své pětadvacáté výroční vzniku. S ohledem na velké 

světové převraty neproběhly žádné okázalé oslavy. Vzpomenuto 

bylo pouze těch, kteří se zásadním způsobem zapsali do dějin školy. 

Vzrostl také výrazně počet žáků díky těm, kteří se vrátili z války. 

Nedostačovaly učební prostory, proto byly městskou radou 

poskytnuty další místnosti ve školní budově na Vápenici a 

Žerotínově náměstí.  

Po válce se největším problémem staly peníze. Všeobecným 

zvýšením cen vzrostly výlohy spojené s provozem ústavu. 

Kuratorium se proto dožadovalo o značnější podporu státu. Na 



  
 

návrh profesorského sboru bylo obecním zastupitelstvem 

schváleno, aby nemajetní žáci byli osvobozeni od placení školného. 

Tím byla jejich situace značně ulehčena. Příští rok však školné 

muselo být zvýšeno, protože vznikl příliš velký schodek v rozpočtu. 

První změna ve vedení ústavu přichází v roce 1920. Ředitel Hugo 

Raulich byl na vlastní žádost ustanoven státním ředitelem 

Obchodní akademie v Uherském Hradišti. Jeho místo prozatímně 

nahradil profesor Josef Konvička až do jmenování nového ředitele. 

Tím se stal Ing. Oldřich Koldovský, který přišel z Obchodní 

akademie Kolín. Výnosem ministerstva školství ze 7. února 1920 

bylo ústavu uděleno právo konat maturitní zkoušky. Tyto zkoušky 

byly fakultativního rázu a skládaly se z písemné a ústní části. První 

zkoušky dospělosti se zúčastnili čtyři žáci. Komise byla tvořena 

zástupcem ministerstva školství, ředitelem obchodní akademie v 

Olomouci a učiteli prostějovské obchodní akademie. Všichni čtyři 

studenti složili zkoušku dospělosti úspěšně, dva dokonce s 

vyznamenáním. V březnu 1921 proběhla na obchodní akademii 

inspekční kontrola. Na doporučení inspektora byl obecnímu 

zastupitelstvu předložen návrh na přístavbu třetího poschodí 

budovy ústavu. Tím by se rozrostl počet učeben o dalších pět, včetně 

menších kabinetů. Návrh byl schválen obecním zastupitelstvem i 

ministerstvem školství a národní osvěty. Se stavbou se mělo začít 

na konci školního roku 1920/1921 a během prázdnin měla být 

přístavba dokončena. Z důvodu zpoždění stavebních prací však 

musel být posunut začátek nového školního roku o dva týdny. V 

důsledku rozšíření ústavu byly také přijaty do učitelského sboru 

nové posily, celkem pět profesorů. 



  
 

Rady pokračují… 
 

Jak na efektivnější učení: 

Pokud chceme dosáhnout efektivnějšího učení a zvládnout více 

předmětů za kratší čas, měli bychom se řídit „metodou 5P“. 

1P – Podmínky k učení 

Podmínkami je myšleno prostředí (pokoj, nábytek, denní doba), ve 

kterém se doma učíš. Měl bys dodržovat určité postupy: 

- místem pro učení by měl být nejlépe tvůj vlastní pokoj nebo 

klidný a stabilní kout 

- před učením pořádně vyvětrej  

- teplota v místnosti by měla být kolem 19 stupňů Celsia 

- osvětlení  

- nejvhodnější pro učení je ticho (nezapomeň si přepnout mobil 

na tichý režim) 

- předem si připrav nějaké pití 

  

2P – Plánování času 

-  „Nemám čas“. „Nestíhám“. Znáš to? Času ale máme dost, jen ho 

někdo neumí dobře využít a věci si špatně plánuje. Jeden ze 

základních pilířů v našem životě, abychom dobře fungovali, 

je umění plánovat svůj čas. A platí to nejen pro učení a práci, ale i 

v osobní sféře. 

- pořiď si diář a zaznamenávej si do něj všechny akce a důležité 

termíny (např. písemky nebo zkoušení) 

- uč se každý den přibližně ve stejnou dobu 

- sestav si plán učení, tj. urči si podle svých potřeb, kdy se 

budeš učit (a ten dodržuj) 



  
 

- nedaří se ti dodržet tvůj učební plán? Zkus to s novým 

týdnem znovu a jinak 

- na velkou písemku se uč dva dny předem, nenechávej to na 

poslední chvíli 

- na začátku učení si udělej seznam činností, které budeš dělat 

(např. úkol z matiky, naučit se 15 slovíček, příprava na 

písemku z dějepisu, dopsat si sešit) 

3P – Přestávky 

- časový prostor mezi školou a volným časem (1–2 hod.) vyplň 

sportem nebo jinou aktivitou, která tě baví 

- uč se v kratších blocích, např. 30 minut učení, 10 min. pauza, 

15 min. učení, 5 min. pauza a dále opakuj (15 minut práce, 5 

minut pauza)  

- vyplňuj krátké přestávky při domácí přípravě (5–10 minut)  

- dostatečně spi – spánek je podmínkou 

4P – Poznámky a práce s textem 

Dělat si dobré poznámky z výkladu ve škole umí málokdo. Často 

to považujeme za zbytečnou a nudnou věc.  

- psaní poznámek při výkladu ti udrží pozornost a 

soustředěnost 

- během zapisování si zároveň informaci ukládáš do paměti 

- máš se doma z čeho učit a víš, co je z učební látky důležité 

- nauč se vypisovat pouze nejdůležitější, tzv. klíčové informace 

- někdy stačí zapsat si školní výklad do sešitu a pak si své 

poznámky několikrát přečíst; informace zůstanou v paměti 

- při vedení poznámek si vytvoř přehledný postup, vyznač si 

barevně nadpisy a čleň jednotlivé oddíly do stručných bodů 

 

 



  
 

5P – Paměť 

Zapamatování informací je složitý proces, proti kterému běží 

soustavný proces zapomínání. Všichni to známe z každodenního 

života, zapomínáme klíče, mobil, jména lidí apod. 

- poznatky si spojuj do logických celků 

- systematicky si opakuj 

- při učení na velké písemky si rozděl učený text na kratší úseky 

a uč se je několik dní dopředu 

- používej pomůcky pro zapamatování – kresli si schémata, 

náčrtky, obrázky 

- přistupuj k učení odpočatý a v klidu 

Honza Koněvalík 

 

Příspěvky studentů naposledy…  
Londýn 

V pondělí 1. října 2018 se vydalo vybraných 60 žáku z Obchodní 

akademie v Prostějově na výlet do Anglie s cestovkou CK 

Kalousek s ubytováním v hostitelských rodinách.  

    První den byl strávený v autobuse s nočním přejezdem přes 

Německo, Belgii až do francouzského přístavu Calais a odtud do 

Doveru. Potom nás čekala už jen 2 hodinová cesta do hlavního 

města Anglie, celý týden se o nás starala průvodkyně Marcela. 

       Naše první kroky nás zavedly do metra Greenwich směr 

Westminster, kde začala pěší prohlídka města. Viděli jsme 

například Houses of Parliament, Westminster Abbey, Buckingham 

Palace, London eye s 4D kinem. Ve večerních hodinách nás 

autobus zavezl na domluvené místo, kde si nás vyzvedly hostitelské 

rodiny. Rodiny byly velmi odlišné, od mladých manželů s dětmi až 



  
 

po starší generace s různými kulturami, barvami pleti nebo 

náboženstvím. Úkolem hostitele bylo poskytnout žákům a učitelům 

ubytování, plnou penzi, která obsahovala snídani, oběd formou 

balíčků a teplou večeři.  

Při setkáni s rodinou jsme byli poučeni o pravidlech v domácnosti. 

      Třetí den pobytu byl zahájen snídaní a dopolední výukou v 

Kingstonu, kde jsme byli rozděleni do skupin podle úrovně 

angličtiny. Odpoledne jsme vyrazili do Windsoru, kde si bral princ 

Harry Meghan. Po prohlídce hradu jsme se vydali na procházku k 

nejprestižnější chlapecké koleji Eton. Poté následovalo předání do 

rodin, kde se každý snažil komunikovat s hostiteli. 

     Čtvrtý den začal stejně jako předchozí. Po výuce následoval 

rychlý přesun do muzea voskových figurín Madame Tussauds, kde 

si každý našel svého idola. Po muzeu se některým z nás splnilo 

přání vyfotit se u světoznámého nástupiště 9 a 3/4  s vozíkem 

Harryho Pottera. 

     Pátým dnem jsme se rozloučili s učiteli v naší anglické škole a 

poté jsme vyrazili do Primarku. Následovala návštěva muzeí a 

různých míst, které nám doporučila průvodkyně, například Hyde 

parku nebo Harrods. Den jsme zakončili sbalením kufrů. 

     Posledním dnem v Londýně pro nás byla sobota, kdy jsme se 

museli rozloučit s našimi hostitelskými rodinami. Bohužel nám 

počasí nepřálo, proto prohlídka Tower of London a jízda lodí, 

probíhala za nepřetržitého deště. K večeru jsme už odjížděli z města 

směr přístav Dover. Plavba trajektem kvůli nepříznivému počasí 

byla velmi zdlouhavá. Pak už nás jen čekala dlouhá cesta směr 

Prostějov, kam jsme dorazili okolo 6. hodiny večer. 

     Tímto bychom chtěli poděkovat všem pedagogům, průvodkyni 

i řidičům za velkou trpělivost, ochotu a pozitivní náladu. Byl to 

jeden ze zážitků, který si  budeme pamatovat do konce života. 

Děkujeme!   Dominika Reková, Bára Jablonická 

 



  
 

Strašidelné příběhy o dvou větách  

 Usmívající se obličej se na mě zadíval ze tmy za oknem ložnice. 

Bydlím ve 14. poschodí.  

 Pozoroval jsem svůj odraz v zrcadle, jak na mě mrká. 

 Ukládal jsem synka ke spaní a on mě prosil, ať se podívám, jestli 

pod jeho postelí není nějaké strašidlo. Abych ho uklidnil, dívám 

se pod postel a vidím ho tam, jak se na mě dívá s hrůzou v očích 

a třesoucím se hlasem mi říká: „Tati, to v mojí posteli je jiný 

kluk!“ 

 Přicházím domů, maminka volá z kuchyně: „Večeře!“. V tu 

chvíli mi přichází maminčina SMS: „Přijdu pozdě, ohřej si něco 

k jídlu.“ 

 Postavili dřevěné figuríny manekýn zabalené do bublinkové fólie 

do vedlejší místnosti a odešli. Pak jsem uslyšel, jak fólii někdo 

trhá… 

 Ráno jsem na displeji telefonu objevil fotografii sebe sama, jak 

spím. Bydlím sám. 

 Maminčin hlas mě volal do kuchyně, ale když jsem se tam vydal, 

slyšel jsem, jak maminka šeptá z jiné místnosti: “Nechoď tam, já 

to taky slyšela!“. 

 Moje dcera mě každou noc budí usedavým pláčem. Chodím k 

jejímu hrobu prosit, ať toho nechá, ale nepomáhá to. 

 Vyrůstala jsem se psem a kočkou, takže jsem zvyklá na zvuk 

škrábání dveří a nábytku. Teď, když žiji sama, je to mnohem 

méně uklidňující. 

Nikol Kalvodová 
 

15 nejzajímavějších faktů o zvířatech 

 Žirafy mají modrý jazyk 

 Pštros umí běžet rychleji než nejrychlejší koně 

 Netopýři jsou jediní savci, kteří umí létat 



  
 

 Tygři mají své krásné pruhy přímo na své kůži a žádní dva 

tygři nemají tyto pruhy stejné 

 Pokud strčíte svůj palce přímo do oční bulvy krokodýla, 

povolí svou sevřenou čelist 

 Blecha dokáže z místa vyskočit do dvěstěnásobné výšky své 

velikosti 

 Kočky mají 32 svalů v každém uchu 

 Šváb dokáže žít i několik týdnu s uříznutou hlavou 

 Život vážky trvá jen 24 hodin 

 V hrochově široce otevřené čelisti se dokáže postavit dítě o 

výšce 120 cm 

 Krtek dokáže vykopat tunel o délce asi 100 metrů jen za 

jedinou noc 

 Pásovci rodí vždy čtyři mláďata, která jsou navíc vždy 

stejného pohlaví 

 Velbloudi mají tři oční víčka jako ochranu proti písku 

v pouštích 

 Delfíni spí s jedním otevřeným okem 

 Psí otisk každého psího čumáku je stejně jedinečný jako 

lidské otisky prstů 

 

10 nejhorších zlozvyků 

1. Okusování nehtů 

2. Mlaskání při jídle 

3. Dloubání v nose 

4. Říhání 

5. Plynatost 

6. Křupání kloubů 

7. Sahání si do rozkroku 

8. Olizování příborového nože 

9. Skřípání zuby 

10. Skákání do řeči 



  
 

 

Zlozvyky, které nám pomáhají 

Žvýkání pomáhá při učení. Průzkumy ukázaly, že žvýkající 

studenti mají lepší výsledky při studiu než ti, co při učení nežvýkají. 

Žvýkání navíc snižuje hladinu stresového hormonu. 

Pivo je dobré na zrak. Tvrdý alkohol může vašemu zraku uškodit, 

s konzumací piva je to jinak. Antioxidanty obsažené v pivu 

ochraňují podle lékařů buňky uvnitř oka. 

Jana Müllerová 

 

Gaudeamus 2018 

Gaudeamus je veletrh zaměřený na pomaturitní studium. Cílem 

Gaudeamu je poskytnout zájemcům informace o vysokoškolském 

vzdělání absolventům středních škol i zájemcům o celoživotní 

vzdělávání. Letos se koná 23.–26. října 2018 na Brněnském 

výstavišti. Mezi vystavovatele patří většina veřejných i 

soukromých univerzit a vysokých škol z České republiky a 

Slovenska. Dále také VOŠ, jazykové školy, poradenské instituce i 

velký počet univerzit ze zahraničí. Můžete klást své otázky 

profesorům, ale i studentům, kteří na dané škole již studují. Pokud 

ještě nevíte, co chcete studovat, Gaudeamus nabízí Testovací 

centrum s testem předpokladů pro studium a Centrum kariérového 

poradenství. Průměrný počet vystavujících škol je 225, 

zahraničních vystavujících je průměrně 95, takže si myslím, že 

každého nějaká škola zaujme. V loni jsem se Gaudeamusu 

zúčastnila a rozhodně doporučuji ho navštívit. 

 

Otokar Březina – 150 let od jeho narození 

Otokar Březina se narodil 13. září 1868, což znamená, že letos to je 

150 let od jeho narození. Otokar Březina, vlastním jménem Václav 

Jebavý, byl český básník, esejista, člen české moderny a symbolista 

světového významu. Pracoval jako učitel a žil 



  
 

v ústraní a osamění. Jeho tvorbu ovlivnila víra v Boha, jeho dětství 

a později smrt jeho rodičů. Jeho tvorba se vyvíjela od pochmurných 

nálad až k současným otázkám a milostné poezii. Ve svých verších 

je často patetický, což znamená přehnané citové projevování. 

Zemřel věku 60 let na vrozenou srdeční vadu. Mezi jeho díla patří 

například: Tajemné dálky, Svítání na západě nebo Větry od pólů. 

Jana Müllerová 

Co o Vánocích jen tak někdo neví… 

 Vánoce byly v Americe považovány za legální až od roku 

1836. 

 Prvenství v postavení nejvyššího vánočního stromu patří městu 

Washington, zde v roce 1950 měřil strom úctyhodných 68 m. 

 Mezi NEJ patří Vánoce i v oblasti obchodu, je to totiž 

nejúspěšnější komerční svátek světa. 

 Stromeček dříve nestál na zemi, nýbrž se zavěšoval vzhůru 

nohama. 

 Nechutná Vám kapr? Nejezděte do Grónska, zde Vám 

nabídnou rybu alku, která je půl roku naložena v tulení kůži,  

v níž pomalu hnije. 

 Během vánočních nákupu je každou vteřinu prodáno 28 sad 

stavebnice LEGO. 

 Podle sociální sítě je předvánoční týden nejoblíbenější pro 

rozchody. 

 Vánoční stromek je v USA příčinou cca 200 požárů ročně. 

 K anglickým svátkům patří neodmyslitelně krůta, avšak ne 

vždy tomu tak bylo. Před krůtou svou oblibu zažívala prasečí 

hlava s hořčicí.  

 Počet dopisů pro Santu Klause překračuje milion ročně. 

 Nejen z lesa pochází vánoční stromky, dříve byly v Německu 

vyráběny z barevného husího peří. 



  
 

 Proč je oblíbená kombinace barev: zelená-červená-zlatá? 

Důvod je prostý, každá má svůj skrytý význam a je zastoupena 

něčím jiným. Zelenou zastupuje stromek, červenou – 

symbolizuje Kristovu krev – zastupují červená jablka nebo 

ozdoby na stromečku, zlatá – symbolizuje hvězdy – zastupuje 

jmelí.  

 Koledy se zpívaly již ve 13. století, představil je tehdy svatý 

František z Assisi. 

 Pojedete-li do Řecka, počkáte si na Vánoce až do 7. ledna.  

 Japonsko drží krok s dobou a typickým jídlem se stala kuřata 

z KFC. 

 Víte, proč se v angličtině Vánoce označují Xmas? Důvod je 

jednoduchý, X je řeckou zkratkou označující Krista. 

 S Vánoci souvisí i první píseň zazpívaná a vysílaná z vesmíru. 

Bylo to 16. 12. 1965 a jednalo se o píseň Jingle Bells. 

 Vánoční oslavy, o nichž se poprvé psalo, sahají do roku 521 a 

slavili se v oblasti Británie. 

 Nový Zéland slaví Vánoce i tím, že se nesmí vysílat televizní 

reklamy.  

 Myslíte si, že smažený kapr se jí o Vánocích odjakživa? Chyba, 

recept pochází od slavné kuchařky 19. století – Magdaleny 

Dobromily Rettigové. 

 Proč a jak se slaví Vánoce, řeší lidé už po staletí. Astronomové  

se domnívají, že Betlémskou hvězdou je planeta Uran nebo 

kometa. 

 Zpívající andělé k Vánocům sice patří, avšak v Bibli je 

nenajdeme. 

 Pro ty, kteří mají rádi matematiku, máme jeden výpočet. Santa 

musí každou vteřinu navštívit 822 domů, aby stihl všechny 

obdarovat.  

 Další teorií o narození Ježíše je i varianta, že místem narození 

není stáj nýbrž jeskyně.  



  
 

 Němčináře nepřekvapí, že české slovo Vánoce má souvislost 

s německým slovem Weihnachten – tzn. svaté noci. Slovo 

„weih“ pochází z germánského wíha a znamená to svatý.  

 Jak se vlastně zjistilo, že se Kristus narodil 25. prosince? 

Velikonoce, které se slavily 25. března, byly považovány za 

den Kristova početí (vtělení), připočteme 9 měsíců a máme 

datum jeho narození. Všeobecné oslavy Vánoc známe od 7. 

století, přestože již ve 3. století bylo narození Krista 

oslavováno.  

 Ne všichni Vánoce slaví, někde byly kvůli původu zakázány, 

jinde se neslaví proto, že na základě Bible není možné tyto 

oslavy obhájit.  

 Na závěr se podíváme, jak Ježíška oslovují v jiných zemích: 

Kriss Kringle v Německu, Santa v Kanadě, Le Befana v Itálii, 

Pere Noel ve Francii, Děda Mráz v Rusku, Svatý Nikolaj v 

Polsku (někdy Děda Mráz ve východním Polsku), Joulupukki 

ve Finsku, Kerstman v Holandsku, Hoteiosho v Japonsku, Dun 

Che Lao Ren ("Vánoční starý muž") v Číně. 

 

Jak se slaví Vánoce ve světě? 

Austrálie: 

 Zde mají teplé a slunečné Vánoce, proto se sváteční večeře často 

odehrává přímo na mořské pláži. 

 K jídlu se podávají studené obložené mísy, ovocné a zeleninové 

saláty a osvěžující nápoje. 

Německo: 

 V Německu začíná období příprav a těšení se na Vánoce první 

adventní nedělí stejně tak jako u nás. 

 O Štědrém dnu dárky rozdává Weihnachtsmann – Vánoční muž 

se zrzavými vlasy a vousy. 

 

http://chi.cz/zajimave/zajimavosti-o-nemecku
http://chi.cz/zajimave/zajimavosti-o-kanade
http://chi.cz/zajimave/zajimavosti-o-italii
http://chi.cz/zajimave/zajimavosti-o-francii
http://chi.cz/zajimave/zajimavosti-o-rusku
http://chi.cz/zajimave/zajimavosti-o-polsku
http://chi.cz/zajimave/zajimavosti-o-nizozemi
http://chi.cz/zajimave/zajimavosti-o-japonsku
http://chi.cz/zajimave/zajimavosti-o-cine


  
 

Francie: 

 Dětem dává dárečky Otec Vánoc – Papa Noël. 

 K večeři si Francouzi rádi dají pečeného krocana s kaštanovou 

nádivkou či lanýžovou pastou. 

 Rádi si ale také pochutnají na le reveillon (pokrm z ústřic) 

a chybět nesmí ani husí játra. 

Itálie: 

 24. prosinec se v Itálii nese ve znamení návštěv přátel. 

 Vánoční svátky tedy začínají až následující den, tedy 25. prosince 

na Boží hod, který je už ovšem dnem slavnostním, při kterém 

nesmí na stole chybět krocan nebo pečené jehně. 

 Dárky roznáší až 7. ledna čarodějnice Befana. 

Španělsko: 

 Španělé si rádi pochutnají na ovčích a kozích specialitách, jakými 

jsou máslové placky, citrónový dort s kandovaným ovocem, nebo 

pečivo s piniovými jadérky. 

 Večeře se podává až kolem desáté hodiny večer, poté si děti 

rozbalí dárky a o půlnoci nejmladší člen rodiny položí do jesliček 

rodinného betlému Ježíška, pak se jde na půlnoční mši. 

Finsko 

 Ve Finsku rozdává radost bělovousý dědeček Velký Ukko. 

 

Irsko 

 Irové dávají na Štědrý večer do oken svíčky, aby posvítili na 

cestu Svaté rodině a dalším poutníkům. 

 Po štědrovečerní večeři dávají lidé na stůl chléb a mléko pro 

Josefa, Marii a malého Ježíška a dveře domu nechávají 

nedovřené – to vše jako symbol pohostinnosti. 

 

 

 



  
 

Lucembursko 

 V Lucembursku dárky roznáší stejně tak jako u nás Ježíšek. 

 Rodina se sejde u štědrovečerní večeře, pro kterou je typický 

černý pudink s mačkanými bramborami a jablečnou omáčkou. 

 

Portugalsko 

 Portugalci slaví na Štědrý den ráno svátek zvaný "consoda", na 

stůl prostírají talíře pro duše mrtvých, kterým servírují jídlo a 

věří, že tento skutek jim v příštím roce přinese štěstí. 

 Oslavy Vánoc jsou spojené se silným náboženským založením 

Portugalců. 

 

Švédsko 

 Ve Švédsku obchází domy stařeček Jultomten v doprovodu 

skřítků a trpaslíků. 

 

Bavíme se… 
 

Na co se nejvíce těšíme o Vánocích? 

1. Nejčastější pití na vánočních trzích. 

2. Co proletělo nad betlémem. 

3. Jaké cukroví se peče na Vánoce. 

4. Tradiční jídlo o Vánocích. 

5. Co se snídá o Vánocích. 

6. Čím zdobíme vánoční stromeček. 

7. Co dáváme druhým pod stromeček. 

8. Kdo přináší v USA dárky. 

9. Nejchladnější roční období. 

10. Co se dává na špičku stromečku. 

11. Jaké písničky posloucháme o Vánocích. 
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Vtipy pro všechny… 

Halloween? Ten já mám každé ráno před zrcadlem. 

 

Přijde pán na dušičky na hřbitov a diví se: „Sakra, tady je dnes 

nějak živo!” 

 

Na Dušičky: „Nevíš, proč stojí před hřbitovem tolik aut?” 

„No... tak asi s nima nemá kdo odjet...” 

 

Dopis Ježíškovi: „Milý Ježíšku, naděl, prosím tě, mamince tučné 

konto a štíhlou postavu. A nespleť to jako loni!” 

 

Předvánoční rada pro ženy: Ani Pán neučinil vše v jeden den. Je 

nasnadě se zamyslet, zda bys ty měla? Nestresuj 



  
 

se! Nezapomeň, že Ježíš se narodil ve chlévě. Takže se vykašli na 

vánoční úklid, ať se u vás cítí jako doma... 

 

Co si myslí pejsek při pohledu na rozsvícený vánoční stromeček? 

Hurá, konečně mi zavedli světlo na WC! 

 

Před Vánocemi se v Číně prodalo více než 2 miliony iPhonů. 

Tím se znovu potvrdilo, že nejhezčí dárek je ten, který pro vás 

vaše dítě samo vyrobí. 

 

„O Vánocích jsme večeřeli v čínské restauraci,” vypráví Honzík. 

„Tatínek říkal, že když je venku takové psí počasí, dáme si psa.” 

 
Čerpali jsme z:  

https://www.obrazky.cz/?q=b%C5%AFh+merkur&sgId=RZAvuxIRknmahR9ZuvIpuNwokS4f znwNknw7YGR

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 

https://www.ivtipy.cz/vtipy-o-dusickach/ 

 

Poděkování na závěr patří všem, kteří si našli čas a 

spolupracovali při tvorbě těchto stránek. 

 

Krásné podzimní dny, nádherné Vánoce 

a šťastný nový rok  přeje kolektiv časopisu 

Obchodní akademie Prostějov. 
 

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
https://www.ivtipy.cz/vtipy-o-dusickach/


  
 

 

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


