
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí čtenáři, rok 2019 již začal a my 

přinášíme další vydání školního časopisu. 

Stejně jako čísla předchozí, je i toto dílem 

studentů naší obchodní akademie. 

Přetože mají dost starostí s učením, 

najdou si čas na napsání příspěvku a tím 

se podílí na pokračování našeho 

periodika. Všem patří náš velký dík.                                                                                                               



  

 

Několik slov na úvod… 
 

V tomto školním roce již podruhé přinášíme články, zamyšlení, 

básně, recenze, křížovky a mnoho dalšího, co si pro Vás naši 

studenti připravili. Občas se stane, že i klasická slohová práce 

vzbudí zájem vyučujícího a dostane se tak do časopisu. Vážíme si 

toho, že se zájem o příspěvky stále rozrůstá a že je tedy možné čísla 

tvořit pouze z prací studentů. Jejich výtvory jsou různorodé, častěji 

vznikají básně a různé úvahy nad běžnými problémy.   

Studenti napsali: 
 

 

Maturák - nástraha 4. ročníku 

    

Toto poselství bych chtěla ráda předat budoucím čtvrťákům, 

nynějším třeťákům. Nejenže 4. ročník je plný stresu kolem 

úspěšného zvládnutí maturit, ale také Vás čekají přijímačky na 

vysokou a nesmíme opomenout ani maturitní ples. Tomu bych 

právě dnes chtěla věnovat největší pozornost.  

   Většina z Vás si představí krásně vyzdobený sál se vší parádou a 

krásnými večerními róbami. Ale pro nás maturanty je to daleko 

složitější. A to práce několik měsíců dopředu. Většina slečen mi dá 

zapravdu, že vybrat pohodlné, okouzlující a ideálně padnoucí šaty 

na svůj maturitní ples není nic jednoduchého. Většinou to zabere 

opravdu spoustu času, ať už najít správný salón, švadlenu, či 

kamarádku, která by Vám je půjčila. A pokud chcete mít šaty podle 



  

 

svých představ, musíte začít hledat hned začátkem roku. Avšak 

stále musíte myslet na hromadu dalších věcí, které jsou nutné 

zařídit. Hlavní je určit téma celého plesu. Podle toho dále ladit 

všechny dekorace. Nesmíte zapomenout na fotografy, abyste měli 

nějaké vzpomínky na svůj večer, vstupenky, bez nich by se na Vás 

babičky nejspíš nepřišly podívat, plakáty, občerstvení, osvětlení, 

choreografii, půlnoční překvapení, moderátora a spousta dalšího. 

Nezapomeňte hlavně, že o všech věcech, které jsem zmínila, 

nerozhoduje jen jeden člověk, na tom se budete muset dohodnout 

všichni. A tady nastává největší kámen úrazu - kolektiv. Nevěšte 

hlavu, pokud nejste třída N. 1, protože každá má své chyby a nikdo 

není dokonalý a především, každý problém má své řešení.  

   A moje hlavní „message“ pro Vás? Nejdůležitější je zbytečně se 

nerozhádat pár dnů před plesem, překonat nervozitu i stres a ples si 

pořádně užít. Takže všem budoucím „ošerpovaným“ přeji hodně 

štěstí a pevné nervy. 

Zuzka Kaprálová 

 

 

Jít studovat na vysokou? 

 

Tento rok je pro mě zásadní, protože jsem v maturitním 

ročníku, proto se často sebe sama ptám, jestli jít studovat dál nebo 

ne. Vysokých škol je v České republice spousta, ale stojí všechny 

za to? Není i přesto lepší jít do zaměstnání? 

Moje rodina si nedokáže představit, že bych nešla na vysokou 

školu. Otázka je, ale proč si takovou možnost nechtějí připustit. 

Třeba mamka mi říká: „Nejsi hloupá, ale hlavně si všechno hned 

zapamatuješ, tak proč nejít na vysokou?“ Pro mé prarodiče je to 

třeba splněný sen, že bych byla na nějaké „prestižní univerzitě“. 



  

 

Každý mi říká, že život bez vysokoškolského diplomu není život. 

Ale je tomu opravdu tak? 

Na vysokou bych chtěla jít, ale nevím, jakým směrem 

směřovat. Já zastávám ten názor, který říká, že vysokoškoláci to 

mají jednodušší. Ne vždy je tomu tak. Má každý absolvent vysoké 

školy místo jisté? Nemá, to vidíme, když vejdeme do supermarketu 

a na jmenovce mají prodavačky napsáno „Bc.“. Znám i paní, která 

má vystudovaný magisterský obor, ale dělá v zahradnictví. Proto si 

myslím, že pokud se někdo rozhodne jít dále studovat, měl by 

pořádně zvážit, na jaký obor půjde a v neposlední řadě, na kterou 

vysokou školu jít. Protože ne každý obor má budoucnost. Nikomu 

nedoporučuji studovat soukromou vysokou školu. Vím, že 

některým lidem nevadí zaplatit si za titul, hlavně že ho budou mít. 

Akorát někteří zaměstnavatelé potom ihned životopisy těchto 

uchazečů o zaměstnání rovnou vyhazují do koše.  

Mně osobně by nevadila ani práce ihned po maturitě. Člověk, 

který jde ihned pracovat, nemá sice bakalářský ani magisterský 

titul, ale má to nejdůležitější! A tím je praxe. Dneska už všichni 

ředitelé firem chtějí právě praxi. Takže potom taková osoba zašle 

životopis na jiné místo, kam se hlásí i vysokoškolák a mnohdy se 

stává, že je vybrána osoba právě s praxí. Zkušenostem z reálného 

života Vás nikdo na vysoké škole nenaučí. 

Nedokáži říct, jestli je lepší jít studovat a získat titul, nebo jít 

radši do práce a cítit se už jako „dospělý“ člověk. Přece jen na 

vysoké jsou ti lidé pořád jen studenty. Myslím si, že člověk, kterého 

už škola nenaplňuje, by měl zvážit, jestli nejít do práce. Naopak 

lidi, kteří stále moc nevědí, co chtějí dělat nebo ti, kteří ví, že chtějí 

nebo potřebují vysokoškolský titul, ať jdou studovat dál. Toto si 

musí každý rozhodnout sám. 

Jana Müllerová 
 

 



  

 

Věděli jste, že…? 

Mnemotechnické pomůcky 

 

Sice je možné, že jsme toto již jednou využili, avšak opakování je 

matka moudrosti. 
 

Římské číslice 
1  5  10  50  100  500  1000 

I  V  X  L  C  D  M 

Ivan  vedl  Xénii  lesní   cestou do         mlýna 

 

Zájména ji x jí. Zde nahrazujeme zájmeno osobní zájmenem 

ukazovacím. 

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) 

 

Děti, oči, uši - tvrdé Y jim sluší. 

Před že a aby dělají čárku i staré báby.  

BeFeLeMe Pes Se VeZe - Pomůcka pro obojetné souhlásky b, f, l, 

m, p, s, v, z 

Pomůcka na zapamatování vzorů 

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

zmrzlá na kost. 



  

 

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

nedobude žádný stroj 

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

Slova 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. 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!  

Jana Müllerová 

 
Novinky státní maturitní zkoušky 

 

Čas pro vypracování didaktického testu z českého jazyka a 

literatury byl prodloužen o 15 minut, tedy na 75 minut. 

U písemné práce z českého jazyka a literatury byl zrušen čas pro 

výběr zadání, proto mohou žáci ihned psát a mají na to 110 minut. 

Čas u didaktického testu z matematiky byl prodloužen také o 15 

minut, na řešení je tedy 120 minut. 

Jana Müllerová 

 

Guinnessovy rekordy 

 

Svět rekordů je poslední dobou hodně probírané téma. Často 

vidíme videa, články a knihy o těch největších, nejmenších, 

nejstarších, nejdelších, nejdražších… 



  

 

Všechny tyto údaje z oblasti lidské činnosti a říše zvířat jsou 

zaznamenány v  Guinnessově knize rekordů. Název této knihy 

vznik podle názvu pivovaru Guinness. První kniha na světě vznikla 

v roce 1954. První informace poskytli dva bratři, kteří zrovna v té 

době otevřeli informační agenturu.  

 

Rekordy:  

Nejdelší nehty na rukách měřící dohromady 8 metrů a 65 cm patří 

Lee Redmontové, která o ně později přišla kvůli autonehodě.  

 

Robert Wadlow měřící 2,72 metrů se stal nejvyšším člověkem na 

světě. Už ve svých 8 letech měřil 180 cm. Tato výška je způsobena 

vysokou úrovní lidského růstového hormonu, proto zemřel již ve 

věku 22 let.  

 

Další divný rekord drží Andrew Stanton. Ten si prostrčil kovovou 

cívku měřící něco přes 3 metry zároveň nosem i pusou. 

 

Charlotte Lee vlastní  5 631 gumových kačenek. Ještě je nutno 

dodat, že každá kačenka je jiná. 

 

121 kopečků zmrzliny na sobě je rekord ze září 2015. Ano, Ital 

Dimitri Panciera zvládl na zmrzlinovém kornoutu udržet 121 

kopečků… 

 

91 lidí z 91 národností se sešlo v německém městě Hamm, aby 

společně pobyli v jedné sauně.  

 

Velmi zvláštním rekordem je Key Card Hotel. Jak už název 

napovídá, hotel je opravdu postaven z karet od hotelových dveří. 



  

 

Bylo použito 200 tis. karet. Je zde ložnice, koupelna a chodba. A to 

vše včetně nábytku. 

 

V Chorvatsku se podařilo týmu kuchařů vytvořit párek dlouhý 530 

metrů. 

 

Turecko drží rekord v největší botě. Bota má výšku 1,83 metrů, na 

šířku 2,25 metrů a na délku 5,5 metrů. Vleze se do ní dohromady 

30 lidí. Samozřejmě tato bota jinak využita není. 

 

31 000 studentů (tolik obyvatel má zhruba Trutnov) z Filipín si 

obléklo barevné oblečení a pomocí svých těl vytvořili duhu.  

Tereza Krebsová 

 

 

V čem nejčastěji chybujeme při psaní úvahy? 

 

 Sklouznutí k vyprávění 

 Odbočování od tématu 

 Nedodržování odstavců (každý odstavec = nová myšlenka) 

 Opakování - tento, to, toto, tato, tam 

 Začínání vět zájmenem já 

 Opakování stejného slova několikrát za sebou 

 Použití vulgárních a slangových slov – pokud jsou nutná, pište 

je do uvozovek 

 Prezentace pouze svého názoru – je důležité se zamyslet nad 

názory i ostatních 

Jana Müllerová 

 

 

 



  

 

Fakta ze světa zvířat 

 

 Pštros umí běžet rychleji než nejrychlejší koně 

 Žirafy mají modrý jazyk 

 Blecha dokáže z místa vyskočit do dvěstěnásobné výšky své 

velikosti 

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

tygři nemají tyto pruhy stejné 

 Šváb dokáže žít i několik týdnu s uříznutou hlavou 

 V hrochově široce otevřené čelisti se dokáže postavit dítě o 

výšce 120 cm 

 Delfíni spí s jedním otevřeným okem 

 Krtek dokáže vykopat tunel o délce asi 100 metrů jen za 

jedinou noc 

 Velbloudi mají tři oční víčka jako ochranu proti písku 

v pouštích 

 Psí otisk každého psího čumáku je stejně jedinečný jako 

lidské otisky prstů 

Jana Müllerová 
 

Trocha poezie… 
 

Ve třetím ročníku se studenti setkávají s dekadentními  básníky, 

jejichž tvorba má za úkol šokovat, je otevřená, nevyhýbá se  

žádným tématům. Právě  takovou báseň si vyzkoušeli napsat i 

letošní třeťáci.  

Graficky jsme jednotlivé básně od sebe oddělili, aby se čtenáři lépe 

orientovali.  

 



  

 

 

Alkohol je hřích,  

Drogy jsou mu blíž,  

V kartách mých  

Dovedou tě na kříž.  

 

Kříž osudný a vinný  

s písní viny.  

V posteli s milenkou,  

doma s nešťastnou manželkou.  

 

Cítím se silný,  

přitom jsem omylný.  

Lenka Soběslavská a Aneta 

Kinclová 

 

Ztracená duše 

Zmizel jsi z mého světa, 

jak z oblohy zlatá kometa. 

Byl jsi tady, a teď jsi pryč, 

upletl jsi na mě bič. 

 

V alkoholu se zkouším utopit, 

jelikož játra už mi hnijí 

pomalu, 

proto alkohol vylevám do 

odpadu,  

a první drogy zkouším si vzít. 

 

Cítím se s nimi jako v ráji, 

ale přitom jsem úplně na dně. 

Démoni si se mnou v hlavě 

hrají a vzdávat život ve mně. 

Lucie Grydilová, Hana 

Zbořilová 

 

Ještě čas na knihu 

nepopsanou,  

dejte zatím starosti stranou,  

vnímejte radši, co máte před 

sebou. 

 

Rozhlédněte se kolem sebe,  

jak jeden druhého tu žere,  

nežerou se jen navzájem,  

žerou i ostatní věci, amen. 

 

Nad prázdnotou se rozlíváte, 

 už je pozdě na plnění snu,  

už nemate dost těch dnů,  

už jen bezmocně  si naposled 

zazpíváte. 

Marie Pflegerová a Natálie 

Piňosová 

 

Bezvýznamný  

Když se vracím ráno, 

s prázdnou flaškou od bechera, 

vzpomínám nad úryvky ze 

včera, 

sáhnu do kapsy pro poslední 

párno. 

 

S další děvkou v domu radosti,  

teď nevím, jak se jmenuje, 

vše kolem mě jsou jen lsti, 

nad sebevraždou se náhle 

uvažuje. 

Lucie Zaoralová a Jan 

Koněvalík 

 



Následují básně ostatních studentů… 

 

Šťastný být a šťastně vypadat 

to dvě rozdílné věci jsou, 

člověk pod maskou veselou 

může do smutku upadat. 

 

Každý aspoň jednou v životě 

oblékl masku svou, 

aby zakryl duši zjizvenou 

a sebe ztratil v temnotě. 

 

V temnotě tmavé, 

kde samota je váš kamarád, 

který chce se o vás postarat 

v této době bolavé. 

Anonym  

   

"Když plamínek vzplane..." 

S hlavou v oblacích 

vysoko se vznáším, 

tak, že blyštivé hvězdy 

na obloze v noci zháším. 

I když tma tmoucí 

se kouká do mé tváře 

moje srdce 

jakoby svolalo všechny žháře. 

Puk, puk, puká, 

pro jednoho kluka. 

V břiše náhle 

válka motýlí, 

když pomyslím na něj - 

ba jen na chvíli. 

V hlavě, v mysli, 

nepořádku víc než dost 

a v mém srdci 

nezvaný host. 

Stále puká, 

pro téhož kluka. 

Anonym  

 

Ó Á PÉ VÉ 

Když se ráno vzbudíme, 

do školy hned musíme. 

 

Každé ráno vyjdeme schody, 

dostaneme se do pohody. 

 

V první hodině nejsme čilí, 

učitelé už z nás šílí. 

 

Denně píšeme test, 

pro nás je to jako za trest. 

 

Když skončí poslední hodina, 



  

 

valíme se po schodech jako 

lavina. 

 

Všichni už se těší domů, 

pilně se učit na češtinu. 

 

Za to, co už umíme, 

učitelům vděčíme. 

 

Lyžáky, vodáky, akce tu jsou, 

budeš tu spokojen nad míru 

svou. 

 

Ó Á PÉ VÉ, 

je tu přímo pro tebe. 

 

 

Iva Stoličková 

 

 

Nemoc 

Zmáhá mě nemoc a těžknou mi víčka,  

po mé tváři stéká kapička.  

Černý závoj zatemnil můj zrak, 

oblohu zatáhl temný mrak. 

Za uhry na stromě vidím vrány, 

v kostele praskají prastaré trámy. 

Blesky bičují oblohu a mě odvádí na popravu, 

kolem krku provaz mě objímá  

a mé oči navždycky zavírá. 

Nemoc mě zmohla a umlčela.  

Jan Síbr 

 



  

 

Trocha zábavy poprvé… 
 

 
              

     1.    1. Předmět, ve kterém se učíme o 
písemném zaznamenávání informací o 

hospodářských jevech, a to v 
peněžních jednotkách. Jak se tento 

předmět nazývá? 

 

2. Účetní jednotkou 
můžou být fyzické a 

……… osoby. 

    
 

    

 

   5.  3. V současné době lze evidovat 
podnikatelskou činnost dvojím 

způsobem. Buď účetnictvím nebo 
……. evidencí. 

 

            

  
4. 

          

            5. Účetní doklad, který informuje új o 
stavu a pohybu peněz na bankovním 

účtu se nazývá? 

 

             

 3.                

              6. Obchodní majetek se dělí na 
dlouhodobý a …… majetek. 

 

              

    10.              
4. Úbytek peněz v 
pokladně nebo na 
bankovním účtu 

nazýváme? 

  X  8.  
7. Přehled o aktivech a 

pasivech podniku k určitému 
okamžiku, uspořádaných 

vhodným způsobem, se nazývá 
……. 

 

         

         

   7.           

 2.                    
9. 

Finanční 
zdroje 

se 
rozdělují 
na cizí a 

……. 
zdroje. 

            

    6.     8. Výsledek hospodaření může být 
buď ztráta nebo …. 

 

          

          

        

10. Přijaté peníze v pokladně nebo na 
bankovním účtu se nazývají?  

9.                

          



  

 

Dějiny Obchodní akademie 

Prostějov 
 

Díl 8. 

Deset let od založení samostatného Československého státu 

proběhly v Prostějově oslavy tohoto výročí. Profesorské sbory čtyř 

místních středních škol, gymnázia, obchodní akademie, reálky a 

reálného gymnázia, uspořádaly veřejné tělocvičné vystoupení. 

Jednalo se zejména o gymnastiku, běh, štafetu a házenou. Žáci 

obchodní akademie se umístili na druhém místě ve štafetě a házené. 

Slavnostního průvodu městem se zúčastnilo přes 1200 žáků a žákyň 

v čele s řediteli a učitelskými sbory. Tato slavnost zanechala v 

obecenstvu hluboký dojem.  

Další změna ředitelského křesla na sebe nenechala dlouho čekat. V 

březnu 1933 odešel z ústavu Ing. Oldřich Koldovský na své nové 

působiště do Hradce Králové. Jeho funkci převzal Jozef Fischer, 

státní ředitel obchodní akademie v Košicích.  

V roce 1934 obchodní akademie oslavila své 40. výročí vzniku. K 

oslavám této události byl svolán další sjezd všech absolventů tohoto 

ústavu. Oslavy trvaly dva dny, během kterých proběhl bohatý 

program. Bývalí studenti si prohlédli muzeum města Prostějova, 

vrátili se zpět do školních lavic, prohlédli si budovu obchodní 

akademie. V zasedací síni městské radnice je přivítal sám starosta 

města prof. Jan Sedláček. Proběhla také prohlídka města a 

městského hřbitova, kde absolventi vzdali hold zemřelým učitelům 

a manželům Vojáčkovým. V divadelním sále pak pronesli svůj 



  

 

proslov starosta města, ředitel obchodní akademie a další členové 

učitelského sboru.  

Sjezd absolventů k 40. výroční založení ústavu zaznamenal 

nebývalý úspěch. Na akci se sjelo přes 600 účastníků. Poslední 

událostí tohoto období je opět změna ve funkci ředitele ústavu. Tím 

byl s platností od 1. července 1937 rozhodnutím prezidenta 

Československé republiky jmenován Vladislav Štverák. Ve své 

funkci setrval až do konce druhé světové války.  

Škola v období druhé světové války Již v roce 1938 bylo několik 

profesorů obchodní akademie povoláno mobilizačním rozkazem do 

vojenské služby. Bylo proto nutné provést jistá omezení ve 

vyučování. Ta však netrvala dlouho, pouze několik měsíců, neboť 

se mobilizovaní profesoři postupně vraceli ke svému povolání. V 

květnu 1939 uspořádala škola v rámci přeškolování vojenských 

gážistů živnostensko-obchodní kurzy pro vojenské gážisty. Účelem 

kurzů bylo umožnit vojenským gážistům přechod k civilnímu 

povolání. Kurzy byly rozděleny pro důstojníky, rotmistry a 

délesloužící zaměstnance vojenské správy. Účast na těchto kurzech 

byla poměrně vysoká. 

V tomto období se také začíná jednat o dalším rozšíření budovy 

obchodní akademie, tedy o zakoupení pozemků pro přístavbu. Což 

se také stalo. V březnu 1940 bylo zadáno prostějovskému 

architektovi Antonínu Navrátilovi vypracovat náčrty pro přístavbu 

a přestavbu budovy. Tentýž rok byl však vydán dokument 

ministerstva školství a národní osvěty, podle kterého bylo zakázáno 

provádět novostavby, přístavby, nástavby a stavební rozšiřování 

budov a tento zákaz trval i v dalších letech. Přístavba tedy musela 

být odložena. 



  

 

První měsíce na OA očima prváků… 
 

Pro následující řádky jsme si „vypůjčili“ slohové práci či jejich 

části, v nichž se pojednává o naší škole. Jsme velmi rádi, že se žáci 

cítí u nás dobře již během prvních měsíců a doufáme, že se jejich 

pocity během studia nezmění.  
 

Milá Hanko,  

psala jsi mi, že máš strach jít na střední školu, tak Ti napíšu, jak to 

probíhalo v mém případě. Myslím si, že se vůbec nemáš čeho bát.  

Vybírala jsem si mezi zdravotní školou a obchodní akademií. Více 

jsem chtěla jít na zdravotní školu, ale po přijímacích zkouškách 

jsme změnila názor, a i když jsem byla přijata na obě školy, vybrala 

jsem si obchodní akademii. Přijímací zkoušky pro mě byly velmi 

obtížné, takový stres jsem nikdy před tím nezažila, ale nechci Tě 

nijak vystrašit, věřím, že to zvládneš. Když už jsem se zbavila 

strachu z přijímacích zkoušek, přišel strach. Strach z nového 

prostředí, z nových lidí a celkově z nových věcí. Nakonec jsem se 

na všechny nové věci adaptovala celkem rychle. Na adaptačním 

kurzu jsem zjistila, že moje nová třída bude určitě  skvělý kolektiv. 

A asi po měsíci na nové škole jsem si našla nové kamarády Moje 

třída je opravdu skvělá, dokážeme pracovat v kolektivu, to jsme se 

mojí starou třídou na základní škole nedokázali. Na Obchodní 

akademii v Prostějově jsou také skvělí učitelé, je s nimi rozumná 

řeč, legrace a vždy, když potřebujeme, tak nám pomohou. Měla 

jsem strach i z nových předmětů, ale v prvním ročníku se to dá 

zvládnout. Baví mě ekonomika a chemie, ale co rozhodně nemám 

ráda je matematika a základy společenských věd. Teď už to bude 

půl roku, co jsem na obchodní akademii. Známky mám podle mě 



  

 

průměrné a studium na této škole mě baví. Doufám, že mi to takto 

půjde dál a že mě to tady bude i nadále bavit.  

Doufám, že Ti můj příběh trochu pomohl. Určitě se nemusíš bát, 

vše zvládneš a až si zvykneš na nové prostředí, určitě zjistíš stejně 

jako já, že všechen ten strach byl zbytečný. Hlavně si vyber školu, 

která tě bude bavit. Z jednoho z nejlepších období života získáš do 

budoucnosti mnoho užitečného. Vědomosti, vzdělání, přátele a 

mnoho zážitků. Někdy toho bude moc, ale stačí si dobře naplánovat 

čas na školu a čas na odpočinek.  

 

 

Milá paní učitelko,  

Tento půlrok mi jen potvrdil, že jsem si správně vybral střední 

školu. První dva měsíce mi trvalo, jak se správně učit. Jak se na 

každý předmět připravovat. Naučit se novým učitelům naslouchat. 

Líbí se mi, jak si s novými lidmi ve třídě rozumím a jaký máme 

k sobě vztah, i když se někdy neshodneme, stále udržujeme dobré 

vztahy. Další věc, která se mi zde líbí, je, že nás učitelé berou jako 

úplné nováčky a uvědomují si, že jsme přešli o další „metu“ dál. 

Ukázalo se, že jsem „chytl“ neskutečně hodnou a ochotnou třídní 

učitelku a i dobrý kolektiv, což jsem zjistil druhý a třetí den při 

seznamování. (…) K obchodní akademii jsem si vytvořil vztah, i 

když jsem zde jen půlrok, hrozně se mi zalíbila. (…) Můj půlrok 

zde byl zatím jeden z nejlepších.  

 

Milá babičko,  

Chtěl bych Ti napsat o svém začátku na OA Prostějov. (…) Jestli 

teď přemýšlíš, jací byli naši noví učitelé, tak tě asi překvapím, byli 

docela fajn. Měsíce plynuly jako voda a mě se na škole začínalo 

čím dál víc líbit. Jednoho dne jsem si uvědomil, že do školy chodím 

vlastně rád. Což tě určitě překvapilo.  



  

 

Milá babičko,  

…Tato škola je moc fajn, i když je to občas těžké, tak zatím to 

zvládám. Moc se mi na této škole líbí, že jsme taková rodina. Vždy, 

když něco nevíme, tak nám učitelé vše vysvětlí apod. A co je 

nejlepší, tak to, že jezdíme na různé výlety. Byla jsem už v Anglii 

a bylo to tam super. Pojedeme na lyžařský kurz, někteří pojedou i 

do Švédska a Dánska, v únoru se pojedem do Prahy a v březnu nás 

čeká má vysněná Osvětim.  

Příspěvky studentů naposledy…  
 

Recenze filmu Bumblebee 

 

Bumblebee je americký akční sci-fi film, který měl premiéru 20. 

prosince 2018. 

Film režíroval americký režisér Travis Knigth.  

Jedna z hlavních postav je Charlie, která pracuje na vrakovišti. 

Jejím snem je dostat k 18. narozeninám auto, ale rodina ji dá jen 

samé zbytečnosti. Majitel vrakoviště se smiluje a dá ji žlutého 

brouka. Charlie si auto oblíbí a zkouší ho opravit.  Pak zjistí, že to 

není jen tak ledajaké auto, ale žlutý mimozemšťan, který se dostal 

na planetu Zemi, kde se musí vypořádat s nezapadnutím sebe sama 

do zdejší společnosti. Lidé se ho pokouší zadržet a dělat na něm 

pokusy, aby zjistili co je zač. A o zápletky není nouze. 

Je to pěkně zvládnutý film se spoustou krásných záběru a spoustou 

dobrých vtipů. Proto to bych tento film doporučil všem, kteří se 

chtějí pobavit. 

Jaromír Václavíček 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

Nikdo není dokonalý 

 

Nikdo není dokonalý... Zní to jako klišé, ale je to tak. Po světě chodí 

několik miliard lidí, kolik z nich si myslíte, že je opravdu 

dokonalých? Zatímco si ve Vaší mysli přehráváte ten nekonečný 

seznam osob, které znáte a přemýšlíte, zda jsou dokonalí či pravý 

opak, zde máte správnou odpověď: Nikdo.  

Jak se říká – každý má své mouchy. Někdo více, někdo méně. 

Jenže... Co je to vlastně dokonalost? Lze ji nějak popsat, 

charakterizovat nebo jakkoliv vyjádřit? Určitě se shodneme na tom, 

že je to individuální. Dokonalost = ideály či představy o něčem, co 

se nám líbí. Každému se přeci líbí něco jiného. 

Dnešní teenageři – hlavně dívky, jsou na tomto termínu závislé. “V 

těch šatech jsem tlustá! Mám velké boky! Moje pleť není pěkná! 

Potřebuji make-up, abych vypadala hezky...!” Vsadíme se, že 

přesně tato slova a mnoho dalších vyřkla téměř každá slečna. Proč 

dokonalost vnímat takhle? Proč vzhled stále stojí na prvním místě? 

Zamysleme se... Vnitřní krása je mnohem důležitější. Když 

potkáme někoho, kdo je nám sympatický, milý, vtipný, zkrátka 

někoho, kdo nám sedí... i to se právě může brát jako dokonalost. Ať 

už se bavíme o přátelích nebo o dívce či chlapci, který sem nám 

líbí. 

Někteří rodiče si také potrpí na dokonalosti. Tím se myslí, že pro 

své děti chtějí jen to nejlepší. Nejlepší školu, tím pádem i nejlepší 

výsledky. Zkrátka chtějí, aby jejich ratolesti byly ve všem 

perfektní. Nemusí to být časté, ale v některých rodinách to tak 

chodí. 

Myšlenek o dokonalosti je mnoho, protože každý z nás má své 

představy a ideály. Někdo může vyjmenovat celou řadu věcí nebo 

i osob pro něj dokonalých, někdo zase řekne, že něco jako 

dokonalost neexistuje. Ať je to tak či onak, nenechme si pouhými 



  

 

představami o dokonalosti zničit své sebevědomí jen proto, že 

náhodná dívka na ulici vypadá lépe než my. Všechno je v naší 

hlavě. 

Eliška Holubová 

 

 

Maturitní ples 

Pátek 25. ledna 2019 se zapíše do vzpomínek asi každému žákovi 

4. ročníku. A proč? Protože jsme měli tradiční maturitní ples ve 

stylu Benátské noci. Přípravy nebyly vůbec jednoduché, přece jen 

jsme to chtěli mít všichni dokonalé. A přesně to se i povedlo. 

Nastupovali jsme při úplné tmě v sále s lampióny. Poté následovalo 

šerpování žáků a přípitek. A potom byl tradiční tanec maturantů 

s rodiči. Před půlnocí jsme měli „Půlnoční“ překvapení, které se 

neslo ve stylu spartakiády a boxerek. Na tuhle noc rozhodně nikdo 

z nás asi nezapomene, protože ples byl opravdu skvělý! 

Jana Müllerová  

 

Jan Palach – 50 let od jeho smrti 

 

Jan Palach byl český student Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy, který se narodil 11. srpna 1948 do rodiny cukráře. 

S nástupem komunismu byla prodejna jeho otce uzavřena. Jan 

Palach několikrát protestoval, a protože neviděl žádný pokrok, 

rozhodl se k radikálnějšímu činu. Za účelem probudit český národ 

se dne 16. ledna 1969 se polil hořlavinou a zapálil se. Jan Palach 

zemřel 19. ledna 1969 ve věku 20 let. Jeho pohřeb se stal velkým 

protestem proti pokračující okupaci. Asi o měsíc později Palachův 

čin zopakoval Jan Zajíc. Po pádu režimu byla Palachovi udělena 

čestná medaile Tomáše Garrigue Masaryka. Každý rok 16. ledna se 



  

 

konají vzpomínková shromáždění na Olšanských hřbitovech, kde 

je Jan Palach pochován. 

Jana Müllerová 

 

Šikana 

      

Proč by měl někdo večer usínat s pláčem? A ráno se budit hrůzou, 

protože musí do školy? Schytávat výsměch a ponížení od některých 

lidí? V mnoha případech nejde jen o psychický nátlak, ale i o 

fyzický projev šikany. Proč by měl někdo trpět za to, že je v něčem 

odlišný od ostatních? Například barvou pleti, sexuální orientací, 

vrozenou vadou… Většinou se jedná opravdu jen o maličkosti, jako 

jsou třeba odstávající uši, velký nos nebo jiná barva vlasů.  Lidé si 

přece nemohou vybrat, jak se narodí. Jestli budou černí nebo bílí, 

na stejné nebo odlišné pohlaví, zdraví nebo nemocní,…  

     Šikana je velmi rozšířená mezi žáky základních, středních i 

vysokých škol. V menší míře se s ní můžeme setkat také na 

pracovištích. Dříve byla šikana tabu. Vůbec se o ní nemluvilo a 

dělalo se, že neexistuje. V současnosti se naštěstí o šikaně mluví 

čím dál víc a tím se dostává do podvědomí dětí i dospělých. Dětem 

se vysvětluje a radí, aby v případě šikany vše ohlásili někomu 

blízkému. Velký problém je ale v důvěře a strachu. Šikanovaní lidé 

mají problém se svěřit, protože mají strach, že to bude ještě horší. 

Proč těmto jedincům často nedochází, že když to nikomu neřeknou, 

tak to bude i nadále gradovat? Dle mého názoru jsou velkým 

problémem i sociální sítě, které v dnešní době omezují komunikaci 

mezi dětmi a rodiči. 

     Dle statistik ročně spáchá sebevraždu kvůli šikaně průměrně 45 

dětí ve věku od desíti do devatenácti let. Až 57 % homosexuálních 

teenagerů se ročně pokusí o sebevraždu kvůli homofobním útokům 



  

 

a urážkám od svého okolí. A tyto hodnoty stále rostou. Nemělo by 

se s tím začít něco víc dělat? Vždyť tato čísla jsou alarmující! 

     Myslím, že by se mělo pořádat více přednášek ve školách a více 

o tom mluvit. Mělo by se dostat lidem do podvědomí, že na tom být 

odlišný, byť jen maličkostí, není nic špatného. Vždyť všichni 

nemůžeme být stejní. Chtělo by to ve světě více tolerance a lásky. 

Zlepšit komunikaci v rodinách a více si všímat okolí.  

     Ať přemýšlím, jak přemýšlím, jediné co mě napadá je, že aby se 

problematika šikany vymýtila, musela by na tom zapracovat celá 

společnost. Jenže to je asi nemožné.  

Hanka Zbořilová  

 

Přes překážky ke hvězdám 

 

To, že vám někdo podrazí nohy nebo vám není přáno, neznamená 

vzdát se svého snu. Myslím, že každý už to párkrát zažil nebo ne? 

Jít si za svým cílem, plnit si svá přání, to je podstata síly a odvahy.  

Člověk si možná myslí, že je na vše sám nebo že to nezvládne, ale 

vždy je cesta, jak vše zdolat. Rodina, přátelé, mysl a cílevědomost. 

Klíčová slova k úspěchu, nemyslíte? Nenechat se ovlivnit okolím a 

jít si za svým snem! Každý z nás určitě nějaký má. Snažme se si je 

plnit a dokázat si, že na to máme. 

 

Django Unchained (česky: „Nespoutaný Django“) 

recenze filmu 

 

Jedná se o žánr Western/Drama. Film byl natočen roku 2012, má 

165 minut a režíroval ho americký režisér Quentin Tarantino (Pulp 

Fiction, The Hateful Eight atd.)  



  

 

Film se odehrává krátce před vypuknutím 

Občanské války v USA a pojednává o příběhu 

otroka Djanga (Jamie Foxx). Jednou ho osloví 

nájemný lovec lidí jménem dr. Schultz 

(Christoph Waltz) s nabídkou, že když mu 

pomůže najít hledané zločince, o kterých neví, 

jak vypadají, rozdělí se s ním o odměnu a dá 

mu svobodu. Během jejich dobrodružství se 

spřátelí a dále spolu spolupracují. Dr. Schultz se poté dozví, že 

Django má ženu, ale ta bohužel musí otročit na jedné plantáži 

otrokáře jménem Calvin Candie (Leonardo DiCaprio). Rozhodne 

se mu pomoci ji osvobodit, ale Calvin je odhalí a jak už bývá u 

filmů Tarantina zvykem, poklidná situace se mění ve velkou 

přestřelku a téměř až na Djanga s jeho ženou všichni zemřou. Film 

je velmi kontroverzní, drsný, bohatý na ostřejší výrazy a určitě není 

pro každého. I tak se jedná o velmi kvalitní a zajímavý film, který 

má spoustu fanoušků a stojí za to se na něj podívat. 

Štěpán Klusal  

Bavíme se… 

 
 



  

 

 

 

 
 

 

 

1) Jakou nejslavnější tragédii napsal William Shakespeare? 

2) Rozvaha se dělí na Pasiva a ________ 

3) Kdo bojoval proti sobě v 1. sv. válce Dohoda a ________ 

4) Třída s nejlepšími  výsledky na konci pololetí vyhrává 

Zlatého ________ 

5) Učitelka, která nás nazývá „Úďo“ . 

6) Touto věcí se dostaneme do školy i ze školy. Díky ní 

máme slevy v ostatních obchodech. 

7) Ředitelka Střední školy OA 

8) Na jaké ulice stojí Obchodní akademie v Prostějově 

Stella Kordzik 
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Čerpali jsme z:  
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 

 

               

 V A Z M P A V E L A E Š  Program pro psaní všemi deseti 

 T P Á L E N Í Č K O V Á  

Křestní jméno pana učitele 
Ondráčka 

 D E S A T E R O U J A R  

Křestní jméno ekonomky, 
správkyně majetku 

 R M É H U R D I P E K K  Křestní jméno třídní učitelky 2.B 

 T P L E S A K A S C O A  

Příjmení ekonomky, správkyně 
majetku 

              Ekologické …….. 

              Zkratka pro Jihoafrickou republiku 

              Pánské záchody jsou ve …… patře 

              

Jméno předmětu, ve kterém se 
učí normy, adresy, atd. 

              

Na konci ledna se koná maturitní 
…. 

              Zkratka pro KaSCentrum 
               

             Tajenka: 
Na každého žáka 4. ročníku čeká 
…….. 

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
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Poděkování na závěr patří všem, kteří si našli čas a 

spolupracovali při tvorbě těchto stránek. Zvláštní 

poděkování patří Janě Müllerové ze 4. B, která 

pravidelně zasílá několik příspěvků do každého 

vydání. Děkujeme  

Následující období bude vyplněno různými akcemi a 

povinnostmi, mezi něž patří lyžařský výcvik, vodácký 

výcvik, praxe a v neposlední řadě i maturitní zkouška. 

Držíme palce všem, které čekají náročné dny a týdny a 

doufáme, že si i přesto najdou chviličku a zase nám 

pošlou nějaké zajímavé příspěvky. 

 

Krásné jarní dny, pěkné Velikonoce a 

maturantům šťastnou ruku  přeje 

kolektiv časopisu Obchodní akademie 

Prostějov. 
 

 



  

 

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


