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Několik slov na úvod… 
 

Každý podzim slavíme příchod nových žáků, tento podzim je však 

ještě o něco slavnostnější. Naše škola se „dožila“ významného 

jubilea – 125 let od jejího založení. Většina z nás ví, že se jedná o 

nejstarší školu tohoto typu na Moravě. Co všechno si během své 

existence prožila, se průběžně dozvídáte v našem historickém 

okénku. Avšak s oslavami ani zdaleka nekončíme. Osud tomu chtěl 

a ve stejné době, kdy přejeme obchodní akademii, můžeme 

gratulovat i školnímu časopisu, neboť právě v rukou držíte desáté 

číslo! Naše první „kulatiny“ a 125. narozeniny školy oslavíme 

společně. Popřejeme si vzájemně mnoho dalších úspěchů, 

spokojených žáků – čtenářů a těšíme se na budoucí příjemná 

setkávání při dalších oslavách. 

 

Studenti napsali: 
 

Blíží se advent 

 

Jsou to již dva měsíce, co studenti naší školy započali školní rok 

2019/2020, což znamená jediné. Je říjen, a tudíž zbývají dva měsíce 

do Vánoc. Vánoce jsou svátky, na které se mnoho lidí těší celý rok. 

Kupříkladu už od letních prázdnin můžeme stále slyšet větu „za 

chvíli tu jsou Vánoce“. Co ale spoustu lidí neví, je to, co Vánocům 

předchází. V tomto případě mám na mysli advent. S adventním 

obdobím se pojí celá řada tradic. Jednou z nejrozšířenějších, a asi 
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nejznámějších tradic, je adventní věnec se čtyřmi svíčkami, které 

se zapalují na adventní neděle. Málo z vás však ví, jak by věnec měl 

vypadat. Svíčky adventního věnce by neměly mít všechny stejnou 

barvu, ale měly by být 3 fialové a 1 růžová. Každá z nich má svůj 

význam. 

 

1. adventní neděli by se měla zapálit první fialový svíčka, tzv. svíce 

proroků. Ta by měla představovat památku na proroky, kteří 

předpověděli narození Ježíše Krista. 

 

2. adventní neděli by se měla zapálit druhá fialová svíčka, tzv. 

betlémská. Ta reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky. 

 

3. adventní neděli zapalujeme růžovou svící, tzv. pastýřskou.  Ta 

vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce a 

adventní období získává slavnostnější ráz. 

 

4. adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíci, tzv. 

andělskou. Ta představuje mír a pokoj. Někdy se také stane, že tato 

adventní neděle je na Štědrý den 

 

4. prosince na svátek sv. Barbory se drží tradice řezání "Barborek". 

To jsou větvičky jakýchkoliv stromů, jejichž květy mohou do 

Vánoc rozkvést. Nejčastěji se používá větvička třešně. Pokud 

"Barborka" do Vánoc rozkvete, přinese do domu štěstí a děvčatům 

na vdávání předpoví svatbu 

 

V této předvánoční době si také lidé rádi zdobí své domovy jmelím, 

které podle tradice přináší štěstí a požehnání do domu. A v zemích 
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s keltskou tradicí se používá na výzdobu například cesmína nebo 

břečťan. 

V tomto vánočním čase se také dělají medovníky, pečou perníčky, 

ze kterých se dělají i různé perníkové chaloupky, betlémy a další 

sladké dekorace. 

 

Nejznámější tradicí je vánoční stromeček a jeho zdobení. Na 

počátku 16. století byl tento zvyk považován jako pohanský, 

později se však větve jehličnanů staly symbolem věčného života. 

 

A jako poslední velice zajímavou tradicí je zapalování plamínku 

v Betlémské jeskyni, který je pak dobrovolníky roznášen do světa 

jako Betlémské světlo. 

 

Doufám, že vás tento článek alespoň trochu poučil a zkrátil vám 

čas, který zbývá do adventu. 

Michal Závodný 

 

Recenze seriálu Manifest 

 

Manifest je americký dramatický televizní seriál, který režíruje Jeff 

Rake. Vysílá se na americké stanici NBC. První řada byla 

vypuštěna 24. září 2018. První řada má dohromady 16 dílů. Dne 15. 

dubna byla stanicí objednána i druhá řada, která přijde na svět na 

jaře roku 2020. 

Příběh první série se celý točí okolo jedné záhady. A to je let 

s číslem 828. Pasažéry letadla, které letí z Jamajky do New Yorku, 

chytne po cestě letadlem obrovská turbulence, kvůli nepříznivým 

přírodním podmínkám. Piloti popsali tuto bouři jako tu největší, co 

kdy v životě viděli. Když se počasí uklidnilo a letadlo úspěšně 
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bouří proletělo, spoustě pasažérů se velmi ulevilo, protože si 

mysleli, že letadlo spadne.  

Když už chtělo letadlo přistát nad New Yorkem, nastaly problémy 

s ověřováním totožnosti celého letu. Když už kapitánovi letadla 

došla trpělivost a přistál, kolem letadla se během pár vteřin sběhli 

policisté, hasiči a záchranáři. Když všichni vystoupili z letadla, byl 

to velký rozruch. Když kolem fronty cestujících procházel agent 

FBI, zeptala se ho hlavní postava seriálu Michaela Stoneová 

(Melissa Roxburgh), proč dělají policisté takové kontroly a co se 

vlastně děje. Agent odpověděl pohotově. Vysvětlil jim, že zatímco 

letěli, uběhlo pět let, během kterých byli všichni cestující 

považováni za mrtvé.  

Hlavní hrdinové se pokouší přijít na to, co se vlastně stalo. Věci už 

nejsou stejné, jako když před pěti lety vzlétli. 

Seriál bych doporučil všem, které zajímají příběhy s časovými 

anomáliemi a mají rádi vypjaté příběhy plné akce, dramatu a sci-fi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V hlavních rolích: Melissa Roxburgh, Josh Dallas, J. R. Ramirez, 

Athena Karkanis, Luna Blaise 

Závodný Michal 
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HYGGE je dánské a norské slovo, 
vyjadřující pohodový přístup k životu, spjatý s pohodlným 
bydlením a uměním najít si něco krásného v každém okamžiku. 
Tento způsob života je často spojován s tím, že Dánové jsou podle 
výzkumů jedním z nejšťastnějších národů na světě. 

Hlavním sídlem hygge je váš domov. Na otázku, „kde zažíváte 
nejvíce hygge“, odpoví až 71 % Dánů, že je to doma. 
 
 
 

 
 

 
 

HYGGE ÚTULNÉHO DOMOVA 

 vyzdobte si dům věcmi, které máte rádi 

 pokud máte krb, rozdělejte si v něm oheň 

 zabalte se do deky a nasaďte si tlusté ponožky 

 zapalte si svíčky, nejlépe s podzimní vůní 
 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
HYGGE JE, KDYŽ 

VENKU PRŠÍ, ALE VY 
SEDÍTE UVNITŘ, MÁTE 

NA SOBĚ TLUSTÝ 
SVETR A VLNĚNÉ 

PONOŽKY A ŘÍKÁTE SI, 
JAK JE VÁM DOMA 

KRÁSNĚ. 
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HYGGE JÍDLO 

 teplé nápoje jako například čaj, káva nebo kakao 

 upečte si nějaký dobrý koláč 

 dopřejte si něco sladkého 
 
 
 

   
 

 
 

 

HYGGE VOLNÉHO ČASU 

 myslete na sebe a relaxujte ve svém volném čase 

 setkávejte se s přáteli 

 zabalte se do deky a podívejte se na nějaký film nebo seriál 

 přečtěte si nějakou zajímavou knížku 

 choďte ven a užívejte si krásy podzimu 

 pečujte o své tělo 

 dopřejte si trochu pohybu v podobě třeba jógy 
 

 

 

 

 

 

 

Motivace jako nástroj k úspěchu. 

  

Každý z nás ví, že bez motivace či bez vidění smyslu 

konečného výsledku se těžko něco dělá. Sto lidí, sto jiných chutí, 

proto každý má jinou motivaci. Někoho může motivovat člověk, 
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který dokázal to stejné nebo podobné tomu, čeho chce dosáhnout, 

někoho přesně daný cíl a někoho třeba „jen“ rozvoj své osobnosti. 

Těch možností, které nás inspirují a motivují je hrozně moc, takže 

určitě každý by zvládl říct nějaký příklad. 

Můj sen je takový, že bych chtěla umět anglicky. Spousta si 

teď řekne: „Vždyť už to má umět. Proč zrovna angličtina?“, ale ano, 

opravdu tomu tak je. Předem říkám, že nemám ráda učení. Ráda se 

vzdělávám, když mě to téma baví a zajímá, ale jinak to nepatří na 

první místo mých oblíbených činností. Avšak to neznamená, že se 

neučím, jen mě víc zajímá cestování a poznávání světa než sezení 

ve škole a učení se. Bohužel nebo spíše ještěže se bez žádných 

vědomostí nedá cestovat. 

 A co je mou motivací? První věc je, že je to součást mého 

vzdělávání na této škole, takže i kdybych nechtěla, tak bych se to 

aspoň trochu musela naučit. Za druhé, chci se rozvíjet jako 

osobnost. No není to krásný pocit, když umíte něco, co ostatní 

(někteří) neumí? A navíc v zaměstnání „roste vaše cena“. Za třetí a 

zároveň ten největší „motor“, který mě žene dál je možnost po snad  

úspěšném ukončení této školy se dostat do zahraničí, konkrétně do 

Anglie. 

Už nějakou dobu tam žije člen naší rodiny, takže by mi tam 

vše zařídil a já bych tam mohla na nějakou dobu být, a kdo ví, jestli 

bych tam zůstala na měsíc, půl roku nebo na pár let. Jsem si vědoma 

toho, že když tam mám rodinného příslušníka, tak by mi pomohl se 

dorozumět, ale kdo by nechtěl mluvit sám za sebe a nespoléhat se 

pouze na druhé. Jen ten pocit, že byste mohli být na sebe pyšní, že 

se dorozumíte a vidíte výsledek své práce, už teď je strašně moc a 

dává mi to větší smysl pro můj pokrok v angličtině. A co vy, jaká 

je vaše motivace, která vás nutí stále na sobě pracovat? 

Žákyně prvního ročníku 
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10 motivačních tipů pro každý den 

Dozvíte se 10 jednoduchých a praktických motivačních tipů od 

amerického kouče Jasona Gracia, které můžete aplikovat do svého 

života. 

 

Někdy je méně více 

Vybavte si to pokaždé, pokud máte pocit, že karty hrají proti vám 

a že se vám nic nedaří. Většina úspěšných lidí se vypracovala 

prakticky od nuly. I nepříjemné a složité situace pro vás mohou 

znamenat dobrou lekci, která vás posune úplně jiným směrem a 

získáte tak zkušenosti, které byste jinde zcela jistě nezískaly. 

Pamatujte, že vše má svůj význam, a že od nuly můžete začít i vy. 

Zjistěte a napište si, co už máte a na čem již dnes můžete začít 

stavět. Pamatujte, že bohatství nejsou jen peníze a majetek. 

Součástí vašeho bohatství je také zdraví, přátelé, rodina, 

zkušenosti… a mnohem více! 

 

Založte si motivační stanici 

Asi každý z nás rád sleduje filmy či videa, které nás motivují a 

podporují k dosahování vyšších výkonů. Vybavte si situaci, kdy 

jste zhlédli film/video a cítili jste, že to je přesně to, co chcete 

udělat. Vytvořte si sbírku těchto inspirativních dokumentů. Vždy, 

když potřebujete rychlou motivaci a máte dvě hodiny nazbyt, 

využijte je sledováním těchto filmů – budete mít perfektní řešení 

na dosah. 

  

Na nic nečekejte 

„Začnu, až děti vystudují.“ „Udělám to, až děti budou chodit do 

školy“. „Počkám, až bude ten správný čas.“ Pamatujte si, že čas a 
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situace nebudou nikdy tak perfektní, jak očekáváte. Vždy bude 

důvod, proč něco neudělat. Můžete stále sedět, ale čas poběží dál. 

Odkládat své cíle do okamžiku, kdy bude vše na správném místě, 

můžete vlastně po zbytek svého života. Nečekejte na správný 

okamžik, pokud něco chcete, udělejte to hned! Pokud máte 

možnost začít pracovat na svém cíli již dnes, nečekejte na zítřek. 

 

Motivujte ostatní 

Pomáhejte druhým a oni budou pomáhat vám. I přátelé či rodina 

potřebují občas podporu a trochu motivace. Vytvořte si tuto pomoc 

jako osobní cíl k tomu, aby i druzí dosahovali úspěchu s vaší 

podporou. Motivování vašich přátel či rodiny vám pomůže naučit 

se něco více o motivaci z jiného úhlu pohledu. Vás posune zase jen 

dál. 

 

Učte se od nejlepších 

Vyhledejte si informace a čtěte životopisy „obyčejných“ lidí, kteří 

dosáhli neobyčejných výsledků. I tyto příběhy vás mohou rychle 

motivovat a inspirovat. S trochou hledání a chtění, s pomocí 

dnešních možností například na internetu si každý může najít ten 

svůj správný zdroj inspirace. 

 

Vytvořte si seznam 

Vytvořte si seznam úkolů v neděli večer, který pokrývá 

nadcházející týden. I když máte pocit, že nemáte dostatek motivace 

pro jejich realizaci, napište si je! Tento seznam vás bude utvrzovat 

v tom, že za své cíle máte odpovědnost opravdu jen vy sami. Jak 

plyne čas, vždy přesuňte vaše nedokončené úkoly do horní části 

úkolů nadcházejícího dne. To vám zaručí, že každá položka na 

vašem seznamu bude dokončena, i když ji nestihnete ve vybraný 
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den. Pokud zjistíte, že vaše položky na seznamu neustále stěhujete 

na zítřejší seznam, pravděpodobně budete muset snížit vaše 

pracovní vytížení. 

 

Vyčistěte si prostor pro myšlení 

Najděte si několik minut na vyčištění vašeho prostoru pro myšlení. 

Máte-li během dne přijít na spoustu užitečných myšlenek, je 

potřeba, aby místo kde přemýšlíte, bylo přehledné a nikoli 

chaotické. Vytvořte pro sebe organizovaný a přehledný prostor, 

kde se cítíte dobře. Zmatené prostředí vytváří zmatené myšlení. 

Mějte kolem sebe přehled a čisté prostředí, bude se vám pracovat 

o 100 % lépe a hlavně soustředěněji. 

 

Najděte svůj vzor 

Nevíte přesně, jak by měla vypadat vaše ideální budoucnost? 

Najděte své životní vzory či lidi kolem vás, ke kterým máte obdiv 

a z nějakého důvodu k nim vzhlížíte. Zjistěte z jakého důvodu k 

nim tento obdiv a respekt chováte – budete mít výsledek toho, čeho 

chcete dosáhnout i vy sami. 

 

Napište si své výmluvy 

Vytvořte si seznam důvodů, které běžně používáte pro to něco, co 

byste měli, nebo chcete dělat. Zvažte každou oblast vašeho života: 

svou práci, rodinu, peníze, zdraví, atd. Pokud nepracujete tak pilně, 

jak bystě měli, jaký je váš důvod? U každé položky na seznamu se 

zaměřte na řešení situace. Například, pokud jste na seznam napsali, 

že odkládáte svůj cíl, protože pracujete na plný úvazek. Můžete 

proti tomu napsat, že máte ještě pět až šest hodin pracovat na svých 

úkolech po práci. Pokud jste dost chytří na to, abyste si své 
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výmluvy vytvořili, určitě budete také dost chytří na to, abyste se 

jich zbavili. Je to vaše volba! 

 

Vše je hra 

Všichni jsme svým způsobem ještě děti a máme rádi, když se pro 

nás práce stává zábavou. Pokud musíte dokončit nějakou 

jednoduchou práci v domácnosti či projekt, udělejte si z něj 

zábavnější hru. Tím se přeformuluje vaše situace z obávaných 

úkolů na soutěž.  

Těchto 10 jednoduchých tipů neberte jako nějaké pravidla či 

nutnosti, bez kterých vaše motivace bude nedostatečná, minimálně 

je dobré se nad tímto zamyslet a zjistit zda nelze některé věci dělat 

efektivněji a s větší radostí. 

Honza Koněvalík 

 

Doplňovačka k oslavě výročí školy 

 

Na podzim 18. září roku ……., bylo zahájeno vyučování na 

městské vyšší škole obchodní.  

Naše škola vznikla v období ………….. …………… a byla první 

svého druhu na Moravě. V roce 1900 byl změněn název školy na 

obchodní akademii, i když se název ještě později mnohokrát 

změnil.  

Aktuálně se škola nazývá „Obchodní akademie Prostějov.“ 

První ředitel školy se jmenoval H……… R…………  

Stejně jako dodnes se zde vyučovaly předměty jako ekonomika, 

daně, právo, účetnictví, bankovnictví, ale také např.: (ZBO) 

……………, (TES)…………., (VYT)………………. 

Škola šla postupně s dobou, prošla velkými změnami a snažila se 

co nejvíce modernizovat.  
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Vytvořila pro žáky různé volitelné předměty, pro lepší uplatnění ve 

společnosti. 

- c……… r……. 

- b………… a p………..,… 

- a………….. ú…………..  

V roce 2012 vyhrála konkurz o místo ředitele Ing. E….. 

L…………., která je také absolventkou obchodní akademie.  

Tento rok všichni společně tedy oslavíme …….. výročí, které se 

bude konat………………, datum: ……………………. 

Veškeré informace a zajímavosti o historii můžeš nalézt v  naší 

škole v nejvyšším patře ………… ……………. 

Řešení naleznete na konci časopisu. 

Andrea Fládrová 

 

Jdou dvě tatranky, jednu přejede auto a ta druhá jí říká: 

„Pojď a nedrob.“  

 

Letěly dvě včely a jedna zahnula doprava . 

 

Hurá za sluníčkem  

 

Do Španělska jsme se vydaly v sobotu ve 4 hodiny ráno. V neděli 

jsme dorazily do Barcelony, kde jsme navštívily Gaudího dům, 

Sagradu Famílii a spoustu obchodů a restaurací. Večer jsme přijely 

do Oropesy del Mar, kde jsme se ubytovaly. 

Ráno nás čekala prohlídka Oropesy a poté “koupačka” v moři, na 

kterou jsme se nejvíce těšily. 

Druhý den jsme se autobusem vyvezly po serpentinách do 

Benicasimu, zde jsme navštívily i místní likérku. 
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Ti zdatní šli do Oropesy pěšky kolem pobřeží, ti slabší jeli 

autobusem. 

V ranních hodinách jsme vyjely do Valencie. Ve Valencii se nám 

nejvíce líbilo Oceánografické muzeum a vystoupení s delfíny. Poté 

nás čekalo večerní koupání v moři.  

Ve čtvrtek jsme přijely do města Peniscola, tady jsme hned 

nastoupily na loď a vypluly na projížďku okolo hradu, který jsme 

později navštívily. Po příjezdu do Oropesy nás čekal relax na pláži.  

V pátek ráno jsme sbalily kufry a vydaly se na cestu domů. Po cestě 

jsme se stavily v klášteru Montserrat, v muzeu Salvadora Dalího ve 

Figueres, které nás velice zaujalo. Poté nás čekala noc v autobuse.  

Sobotní den jsme strávily v Monaku, z bohatého státu jsme odjely 

odpoledne a v neděli ráno nás čekaly naše rodiny v Prostějově u 

Tesca. PS: Bylo to top! 

 

Slova, které si pamatujeme: chufa (fuj), mojito de fresa, socorrista, 

Patrik (hezkej a milej kluk) 

 
Iva Stoličková, Adéla Mlčochová, Katka Böhmová   
Klidně napíšeme ještě něco dalšího, máme spoustu zážitků. :-D  

 

Jak se mi daří v prvních týdnech na OA…  

ze slohovek prváků 
 

Ahoj Naty, 

Vím, že plánuješ jít také na ekonomickou školu, ale nemůžeš se 

rozhodnout na jakou. Zkusím ti doporučit tu, na kterou chodím já. 

Navštěvuju Obchodní akademii v Prostějově a jsem ráda, že jsem 

si ji vybrala.  
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Na adapťáku jsem se seznámila s tou nejlepší třídou, jakou jsem 

mohla potkat. Všichni jsou tu na sebe hodní a není tu nikdo, kdo by 

se vůbec s nikým nebavil. Ve třídě je nás 25 a to je tak akorát. 

Máme tu víc holek (jak nečekané ) a jenom 6 kluků. No, tebe asi 

víc zajímá učení než moje třída, protože budeš mít jinou, než mám 

já. Co si budem povídat, je to tu mnohem náročnější než na 

základce.  

Učení je víc, projektů, prezentací je taky víc a celkově všeho. 

Nemůžu si ale stěžovat, protože i když je toho učení víc, tak je tu i 

víc výletů a akcí, než jsme to měli na základce. Byli jsme ve 

Švýcarsku, v divadle, pojedeme na lyžák a na chmelovou brigádu 

a mnohem víc. Doufám, že jsem tě aspoň trošičku nalákala a půjdeš 

sem taky. Mohly bychom se vídat častěji než jen dvakrát do roka.  

Tvoje… 

 

 

Víte, jaký je rozdíl mezi teorií a praxí? Teoreticky žádný, 

ale prakticky velký .  

 

Letí dvě stíhačky a ta jedna nestíhá… . 

 

Věděli jste, že mozek žirafy nespí nikdy celý?  Nejprve 

odpočívá pravá strana mozku a pak levá. Střídají se 

přibližně po dvou až šesti minutách. 
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Dějiny Obchodní akademie Prostějov 

Díl 10. 

 

Ředitelské místo obsadil od 1. října 1946 Ferdinand Šternberský, 

který se na této pozici však příliš dlouho neudržel. O tři roky později 

odešel do výslužby a nahradil jej Mojmír Švarc. V roce 1946 se 

konal sjezd abiturientů, který byl poměrně úspěšný, hlavně díky 

nově založenému Spolku absolventů obchodní akademie. Při sjezdu 

byla v prvním patře odhalena pamětní deska padlým a umučeným 

profesorům a absolventům, kteří položili život za vlast ve druhé 

světové válce. Od stejného roku byla obnovena tradice oslav výročí 

narozenin prezidenta Tomáše G. Masaryka. Začala se také 

projednávat plánovaná přístavba. Obchodní akademie se měla 

rozrůst o tělocvičnu pro své žáky. Škola totiž musela využívat do té 

doby místní sokolovnu. Tělocvična byla zařazena do pětiletého 

budovatelského plánu. Prozatím byl pouze upraven pozemek v 

sousedství školy na letní školní hřiště. S nástupem komunistické 

strany na radnici se postupně měnila politická atmosféra města, ale 

i situace na ústavě. Od školního roku 1949/1950 byl změněn název 

školy na Vyšší hospodářskou školu a dvouletou hospodářskou 

školu. Rozhodnutím Krajského národního výboru v Olomouci bylo 
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při Vyšší hospodářské škole v Prostějově zřízeno Sdružení rodičů a 

přátel školy (SRPŠ). Podnět k tomuto zřízení dal profesorský sbor 

a Spolek pro podporu chudých studujících na OA v Prostějově, 

který tuto funkci plnil doposud a splynul tak s tímto sdružením. 

Jmění spolku bylo převedeno na SRPŠ. Učitelé měli své žáky 

vychovávat k budování komunismu, vštěpovat jim uvědomělou 

kázeň a komunistický poměr k učení a k práci, pěstovat lásku k 

socialistické vlasti a oddanost k Leninovi a Stalinovi. Přitom měli 

sami být žákům vzorem. Žáci obchodní akademie se zapojili do 

budovatelského úsilí četnými brigádami, zejména v zemědělství. 

Pomáhali při sběru brambor, sklizni řepy, ničení plevele, účastnili 

se různých prací v kabinetech, sbírkách a knihovnách, pomáhali při 

sadbě nových stromů. Brigád se účastnili i někteří profesoři. 31. 

prosince 1950 byla ukončena činnost kuratoria. Poslední schůze se 

konala v lednu 1951. Na škole byla nově zřízena pobočka SČSP 

(Svaz československo-sovětského přátelství), která začala svou 

činnost v roce 1951. Ta také slíbila výpomoc v podobě 1000 

brigádnických hodin ve volném čase na úpravě školního hřiště, 

které stále pokračovalo i v roce 1953. Při ústavě byla také zřízena 

pobočka Svazarmu. Ve školním roce 1955/1956 byl při škole 

otevřen první ročník večerní školy a následující rok dálkové 

studium, nižší studium dvouleté a tříletá nadstavba. 
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My a „smajlíci“ 

Dnes a denně vidíme lidi, kteří sedí vedle sebe, ale místo mluvení 

koukají do telefonu a komunikují s někým „na dálku“. Používání 

různých gest a obrázků nás zbavuje schopnosti vyjádřit své emoce 

slovy. Proto jsme vyzkoušeli, zda by naši žáci uměli místo obrázků 

pojmenovat své pocity slovně. Zde je výběr toho, co jsme získali.  

 

Tvůj telefon právě teď nedokáže zobrazit žádné obrázky, vyjádři 

slovy, co jindy komentuješ pomocí následujících „výrazů“.  

 

děkuju, to bylo zlatý, líbíš se mi, vypadáš skvěle,  to je 

hezký, to je nádherný, to chci, zbožňuju,  díky moc    

 

hahaha, smíchy se válím po zemi, to si děláš…, já z toho 

asi umřu smíchy, směju se jak cyp… 

oh shit, cože??, co se to stalo?, wtf?, to snad ne, to je 

moje noční můra, pomoc, jéžiši…  

posílám kiss, bby, posílám ti pusu… 
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 nwm, hmm, že by?, co tím myslíš?, mám nápad, 

přemýšlím, jestli…, nejsem si jistá, to zní výborně…  

směju se, když musím; to seš hodná, juj, uvidíme se, neee, 

no jasně, hlavně nenápadně… 

ily, mucq, bylo to krásný, děkuju moc za tebe… 

tvl, dostal jsem tě, usměj se, ty jsi ale vtipálek, to je 

dobrý, jsem borec… 

pojď do toho, bude sranda; chci tě sbalit, ty seš magor, jen 

jsem tě škádlil, to bude super, ha – dostala jsem tě…  

to je mi líto, proč jsi na mě zlý?, je mi smutno, mám o tebe 

strach, dávej na sebe pozor…  

já po tom, co vyjdu schody na OA; je mi šoufl, tohle už 

je moc, přejedla jsem se, a sakra…  
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to zvládneš, platí, v pohodě, to dáš, hodně štěstí, 

jdi ho háje : )…  

opravdu jsi mě naštval, to bylo hnusný, nepiš mi a nech 

mě být, moc ti nevěřím, pane bože…, děláš si srandu?, tak teď jsi 

mě urazil… 

 

 

Poezie ze školních lavic 
Škola 

 

Škola je hnusná, škola je pěkná. 

Škola je těžká, škola je lehká. 

Po škole je nám hej, ve škole ale nej. 

Ve škole se nemučíme, ve škole se učíme. 

 

Podzim I 

 

Je podzim a padá listí,  

slunce nad námi hezky svítí. 

Počasí se pořád mění,  

pořádný déšť tu však není. 

Listy už jsou zbarvené,  

zelené, žluté červené. 

 

 

125 let naší školy se slaví  

a všichni náramně se baví. 

Podzim hezké období je,  

u srdce nás vždy zahřeje. 
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Květiny 

 

Pan Tulipán je krásný pán,  

ale Sedmikrásku musí zalít 

sám. 

Sedmikráska krásná, bílá,  

komu by se nelíbila. 

Slunečnice chytá slunce,  

každý den na velké louce. 

Všechny má pan Tulipán rád  

a už může v klidu spát. 

 

Jaro 

 

První sluneční paprsky,  

rozzáří nás na tváři. 

První raší sněženky,  

bílé jako obláčky. 

Příroda se probouzí  

a květiny oblékají se do krásy. 

Ptáci se vracejí  

a stromy jsou veselejší.  

 

Bez názvu 

Dnes jsem šel do školy,  

ale bez jedné ponožky. 

Sežraly mi ji kočky. 

A teď jsem ve škole,  

stojím tu mlčky,  

bez jedné ponožky. 

Podzim II 

 

Na podzim a hnedka zrána,  

volá na mě moje máma.  

Prý mám listí pohrabat,  

já chci do peřin se zahrabat. 

Utíkej, dřív než začne sníh 

padat,  

začíná mě máma mírně 

napadat. 

Až po dlouhém přemlouvání,  

odhodlám se ke hrabání.  

Uplyne minuta, uplyne pět,  

sestra mi začíná závidět. 

Dej mi hrábě do ruky,  

dělala si nároky. 

Kašlu ti na tvoje nároky,  

jdi udělat aspoň dvě bábovky. 

Odchází tedy zklamaná,  

mě chytla horečka hrabavá. 

Když pohrabal jsem všechny 

listy,  

volá na mě máma v písni. 

Pojď už domů na oběd,  

z toho listí začínám hladovět. 

Kuba Labonek  
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Podzim III 

 

Blíží se podzim,  

jak krásný to čas. 

Stromy shazujíc své koruny, 

koruny plné barev hrající, 

při pohledu na ně, 

člověk uvědomí si, 

tu obyčejnou krásu, 

krásu, kterou lze vidět, 

jen v nejobyčejnějších věcech. 

  

Promrzlé dny trávíc, 

v peřinách zachumláni, 

s teplým čajem v náručí. 

Vůně skořice a mandarinek,  

táhnoucí se celým pokojem. 

Zvířátka hledajíc poslední 

potravu, 

kterou před zimním spánkem, 

mohli by sníst. 

 

Děti užívajíc si poslední dny, 

kdy mohou skotačit venku. 

Přes upršené dny, 

kdy člověk si přeje jen, 

aby ještě na chvíli, 

Sluníčko vykouklo, 

paprsky ozářilo nás. 

Nás čekajíc poklidně, 

na Vánoční čas. 

Ach podzime, 

pojď si pro nás! 

 

Jen tak… 

 

Kamarád pojede,  

holku přejede. 

Přejede ji tam a zpět,  

zbyde z ní jen mastnej flek. 

Po cestě do města,  

srazí ho traktorista. 

Narazí s ním do stromu,  

strom spadne dolů. 

Padá, padá strom,  

přímo na traktor.  

Traktorista se lekne,  

až to s ním sekne. 

A poučení z toho je,  

že opilý jezdit se nemaje. 
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Příspěvky studentů ještě jednou…  

Švýcarsko 

 

V termínu 7.10 – 12.10 se naše škola zúčastnila exkurze (nejen) do 

Švýcarska. Naše cesta začala noční přejezdem do Německa. Na 

těchto přejezdech je nádherné sledovat světla měst, která lemují 

dálnici. 

Druhý den ráno jsme dorazili do Kostnice, města ležícího přímo na 

hranicích Německa a Švýcarska. Zde jsme navštívili Husův dům, 

kde se nyní nachází muzeum. Nápis „Husův dům“ byl na domě 

k našemu překvapení napsán česky. Dále jsme si prohlédli 

katedrálu Münster, kde byl odsouzen mistr Jan Hus a otáčející se 

sochu Imperia.  Tento den jsme také viděli Rýnské vodopády a 

prošli jsme historické centrum Curychu. Unaveni jsme pak jeli na 

ubytování a po cestě sledovali horská panoramata zahalená 

v posledních paprscích slunce. 

Na druhý den se většina z nás velmi těšila. Na plánu totiž byla 

návštěva sýrárny Gruyére a čokoládovny Cailler. V sýrárně nám 

ukázali celý proces výroby sýra – ten byl popsán z pohledu 

kravičky (tedy co sní, jak se zpracuje mléko, atd.). Poté jsme se celí 

natěšení vydali do čokoládovny. Už venku nás obklopila vůně 

lahodné čokolády. Samotná exkurze byla připravena naprosto 

úžasně – vše bylo pohyblivé, se zvukem – zkrátka vyladěné do 

posledního detailu. Na konci nás čekala neomezená ochutnávka 

opravdu úžasné čokolády. Odpoledne jsme navštívili hlavní město 

Švýcarska, Bern. Prošli jsme centrum, viděli sochu Pojídače dětí a 

dům Alberta Einsteina a nakoupili suvenýry.  
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Náš předposlední den jsme začali prohlídkou hradu Chillon. Pak 

nás čekala procházka do města Montreux. Vzhledem k tomu, že 

bylo krásné počasí, tak byla procházka okolo Ženevského jezera 

opravdu příjemná. Poté jsme přejeli do města Lausanne a zde 

navštívili muzeum Olympijských her. Pak už jsme se parníkem 

přesunuli do městečka Evian ve Francii. Jedná se o malé lázeňské 

známé svou minerální vodou. Po cestě zpět na ubytování jsme 

vystoupali k vinicí Lavaux, které patří do UNESCO a nahrávací 

studio skupiny Queen.  

Na závěr jsme se vypravili na prohlídku soutěsky Aareschlucht. 

Soutěsku vytvořila řeka Aare a podél skal vede chodník. A ačkoliv 

byly tyto chodníky se zábradlím, já se v těchto místech necítila moc 

dobře. Odpoledne jsme věnovali návštěvě Vaduzu, hlavního město 

Lichtenštejnska. Potom jsme se vydali do města německého 

Lindau. Jeli jsme až večer a okny autobusu jsme viděli překrásný 

západ slunce, který se odrážel nad hladinou Bodamského jezera. 

Když jsme dojeli do Lindau, byla tma, téměř všechny domy byly 

ozdobeny drobnými světýlky a vše vypadalo jako z romantického 

filmu. A tohle byla tečka celého našeho výletu.  

Jsem ráda, že naše škola dělá pravidelně exkurze do zahraničí a my 

můžeme poznávat nová místa naší planety. Myslím si, že tento 

výlet do Švýcarska byl všemi hodnocen velmi pozitivně a všichni 

se těší, kam pojedeme příště.  

Markéta Hebrová 

V předchozím díle jste měli možnost přečíst si první díl příběhu, 

který píše Kristýna Ondrouchová. Nyní přidáváme ještě další 

příběh na pokračování, s nímž jí pomáhá David Hlobil.  
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L and L      Díl 2. 
Celá akce dále probíhala velmi pokojně. Lilly a Chloe přečetly 

mnou psaný proslov, který měl u spolužáků a ostatních dětí velký 

úspěch.  Dnešek je opravdu výjimečný. Nikdo se nechová tak, jako 

obvykle. Některé spolužačky brečí, objímají se a vzpomínají na 

dětské lavice. Spousta lidí mi děkovala za dlouholetou pomoc 

s úkoly apod., však beze mě by totiž už dávno propadli.  

Během několika málo hodin se na pódiu vystřídali zástupci od 

prvních do osmých tříd. Strašně to uteklo, teď jsme začali a v tom 

nám naše paní ředitelka začala předávat vysvědčení. Naposled 

jsme se se slzami v očích rozloučili a byl konec.  Úplný a 

definitivní, většina z nás se už nikdy neuvidí. Čeká nás nové 

dobrodružství, nový život a nový začátek.  

Pro dnešek už toho bylo víc než dost. Je na čase vydat se domů. 

Jenže jsem nestačila dojít ani do šaten, když mě zastavila paní 

ředitelka. „Ahoj Leno, máš na mě chvilku?“ „Samozřejmě, 

potřebujete něco?“ „To zrovna ne, ale chtěla bych ti něco ukázat.“ 

Vážně super další divná věc. Naše paní ředitelka totiž nikdy 

s nikým nemluví. Maximálně, když jde o velmi závažnou věc. Já 

jsem s ní mluvila jen jednou, a to když jsme s Henrym v první 

třídě omylem spustili požární poplach při honičce na hlavní 

chodbě. Od toho rozhovoru se jí opravdu bojím. Bez dalších 

průtahů nebo slov se prostě rozejde a jen mi pokyne, abych ji 

následovala. Vede mě labyrintem chodeb, až pomalu ztrácím 

přehled, v jaké části školy zrovna jsme. Ale míříme stále hlouběji 

do podzemních prostor. Začínám mít strach. Chodby vypadají 

strašlivě, jsou plné pavučin a rozvrzaných desek v podlaze. Navíc 

dokonce v jednom místě byl na stropě nakreslený, mě neznámý, 

podivný symbol.   Kristýna Ondrouchová 
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Kniha pohádek – Heptaregnum  Díl 1. 

 

Chtěli bychom vám vyprávět příběh o tom, jak jsme s bratrem 

zachránili svět pohádek, když jsme byli malí. Jako první začnu já, 

jelikož to celé začalo mnou, když jsem přečetla úryvek z jedné 

knihy. Dnes je to již šestnáct let, ale zdá se mi to jako včera. Tento 

příběh, který vám chceme povědět, je velmi neobvyklý a je jen na 

vás, zda mu uvěříte. To co jsme s bratříčkem zažili je totiž velmi 

nepravděpodobné a pohádkové.  

Všechno to začalo v den, kdy zemřel náš dědeček. Zdědili jsme 

po něm obrovskou knihu pohádek. V té době nám bylo už šestnáct 

let, a tak jsme úplně nepochopili, k čemu by nám kniha měla být. 

Z pohádek jsme totiž už dávno vyrostli. Nicméně ten večer za mnou 

bratr Mikuláš přišel do pokoje a společně jsme vzpomínali na naše 

dětství a na prázdniny u dědečka. Pak mi to došlo, vždycky když 

jsme u něj byli, četl nám večer příběhy právě z této knihy. 

Najednou jsem dostala strašnou chuť si z ní něco přečíst. 

Jmenovala se Heptaregnum, rozevřela jsem ji na první straně a 

začala nahlas předčítat:  

„Bylo, nebylo, v daleké pohádkové zemi, bylo sedm království. 

V každém z nich byli jiní tvorové. V prvním z nich se nacházelo 

království pekelné.  Celé ho tvořila jediná obrovská jeskyně a 

stovky podzemních chodeb. V nich tisíce čertů a čertovských 

mazlíčků – krys. Vládli tam dva bratři Ruprd a Bonifác. Každý 

z nich byl úplně jiný, ale jeden by bez druhého nemohl žít. Na trůnu 

seděli již několik set let a království jen vzkvétalo.  Ruprd byl 

válečník, tudíž se staral o bezpečí v království a spravedlnost mezi 

čerty. Bonifác byl spíš chytrá hlavička, ale síla žádná. Staral se o 

spokojenost čertů a správný chod království.  
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Každý si myslí, že peklo je strašné místo, ale není tomu tak. 

Pravda čerti nejsou zrovna žádní krasavci, nicméně většina z nich 

je alespoň roztomilá. Možná právě proto o sobě rádi vyprávějí 

strašidelné příběhy. Celá staletí zde žijí v klidu a míru, ale to se 

mělo brzy změnit. V pekle se začalo ochlazovat. Zprvu jen 

nepatrně, ale den za dnem to bylo horší…“ Vtom najednou kniha 

začala zářit a pak nás vtáhla dovnitř. Nejdřív jsme nevěděli, co se 

děje. Protože v jednu chvíli jsme seděli u mě na posteli a v tu 

druhou jsme stáli v jedné z místností pekla. Ale po chvíli 

panikaření a pak následné debatě jsme usoudili, že jsme v té knize. 

Jiné vysvětlení nás nenapadalo. Byla tu vážně příšerná zima.  

Ušli jsme asi dvě stě metrů jednou z hlavních chodeb a narazili 

na prvního čerta. Nebyl to nikdo jiný než Ruprd. Poskakoval kolem 

jednoho z kotlíků, pod kterým pomalu vyhasínal oheň a hrozně se 

rozčiloval a nadával. Divoce rozhazoval rukama a snažil se za 

každou cenu oheň udržet, jenže ten po pár minutách zhasnul. Bylo 

mi ho opravdu líto. Ačkoliv to možná bylo riskantní a nerozvážné 

vydala jsem se k němu. „Ahoj, promiň, ale mohl bys mi říct, kde to 

jsme?“ „A ty jsi kdo?“ „Já jsem Mia a tohle je můj bratr Miki. 

Začala jsem předčítat v jedné knize a pak jsme se objevili tady…“ 

„Vy jste vnoučata Mathewa Wiegalpha?“ „Ty jsi ho znal?“ „Jo to 

bych řekl, chodil sem pravidelně, ale vy jste si nevybrali zrovna 

vhodnou dobu, máme tu teď moc práce s tou zimou. Všechny pece 

nám vyhasínají, ohně zhasínají a s každým dnem se o něco 

ochladí.“ „Jak to myslíš, chodil sem pravidelně?“ Zeptal se bratr. 

Ruprd nás projel pohledem a si unaveně povzdechl. „Vy vůbec o 

ničem nevíte, že?“ „Ne, co bychom měli vědět?“ Tak napřed třeba 

to, že váš dědeček byl strážcem knihy a mohl sem kdykoliv vejít, 

jeho úkolem bylo chránit vstup do Heptaregnuma a sepisovat 

příběhy o tom, co se tu děje. Když teď zemřel, přepadla ta práce na 
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vás. Jmenoval vás svými nástupci.“ Ještě nějakou chvíli jsme si o 

tom povídali, nebylo vůbec lehké to celé pochopit a vstřebat. Pak 

jsme se seznámili s Ruprdovým bratrem Bonifácem. Oba nás 

společně provedli a my jim pomohli s tou zimou. Sice šlo jen o 

maličkou radu, ale lepší než nic. Miki si všimnul, že pece jsou 

z cihel, ale nejsou nijak zateplené, takže obrovské množství tepla 

jim uniká. Vymyslel způsob, jak je obložit napřed starými 

roztrhanými kožichy a pak dřevem a na to dal ještě pytle s pilinami. 

Zajistil tím dostatečnou izolaci skoro jako profík. Jenže jestli se 

ještě ochladí, ani to nebude stačit.  

Bonifác se ujal dalšího zateplování a popřál nám pěknou cestu 

zpátky domů. Jeho bratr nám pak předal krystal, který nás vždy 

přenese zpět do našeho světa. Stačí jen zavřít oči a pomyslet na 

domov, ve vteřině tam jste. Zpátky do knihy se dostanete pokaždé 

přečtením úvodu daného příběhu.  A na nás teď je, abychom celou 

říši Heptaregnum zachránili. V každém ze sedmi království jsou 

totiž podobné problémy jako v pekle. Háček je v tom, že každý 

večer můžeme navštívit jen jedno království.   

Kristýna Ondrouchová, David Hlobil  

 

 

Já na OA … pokračování  
 

Ahoj Marky,  

píšu ti z Obchodní akademie v Prostějově. Našla jsem si super 

kamarádky a učitelé jsou taky strašně fajn. Každý den se průběžně 

učím do předmětů, které tady máme. Baví mě hlavně ekonomie, 

protože se do hodiny hodně zapojujeme a děláme různé projekty. 

Ostatní předměty jsou taky zajímavé, učitelé je vždy nějak 

ozvláštní. 
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Naše škola hodně cestuje, letos jsme byli ve Švýcarsku na celý 

týden, hodně jsme se tam stmelili a začali se více bavit. V zimě zase 

plánujeme jet na lyžařský výcvik, na který se už teď hodně těším. 

A v létě pojedeme sbírat chmel, takže si i něco vydělám. Myslím 

si, že to bude sice dřina, ale bude tam i hodně srandy. Určitě tuto 

školu doporučím i ostatním, kteří neví, na jakou střední školu jít.  

… 

 

Ahoj Naty,  

zdravím tě ze své nové školy. V prvních dnech mi to přišlo všechno 

takové zvláštní. Připadalo mi, že je úplně všechno jiné, než 

doposud. Šla jsem do jiného kolektivu, nového prostředí a máme i 

hodně nových předmětů. Ze začátku jsem byla trochu nervózní, spíš 

možná stydlivá. Ale co si budeme vykládat, čas teče jako voda a 

vše bylo den ode dne lepší. První věc, která se zlepšila, byla ta, že 

jsem si zvykla a získala nové kamarádky atd. 

Co se týče předmětů, tak jsou zajímavé a některé jsou teda těžší, ale 

naopak jsou tady i lehčí předměty. Úplnou novinkou byla 

ekonomika a písemná elektronická komunikace, kde píšeme 

v programu ZAV. Ze začátku mi to nešlo, ale už se začínám 

zlepšovat. 

A jaké je vybavení školy? Já myslím, že je dobré. Máme tu hodně 

učeben s počítači, dále jazykové učebny a samozřejmě i učebny, 

které mají jednotlivé třídy.  

Malou nevýhodou je, že tu nemáme tělocvičnu, a tak chodíme 

v zimě do sportovní haly a v létě na hřiště k reálnému gymnáziu. 

To je asi vše. 

Jak se máš ty? Těším se na tvoji odpověď a také se těším, až se zase 

setkáme. 

… 
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Ahoj Eli,  

jak se máš? Doufám, že se ti na nové škole líbí a že se ti tam daří. 

Já jsem tady spokojená. Učitelé jsou většinou fajn a jako třída jsme 

si dobře sedli a poměrně rychle jsme vytvořili skvělý kolektiv. 

Ve třídě je nás 25, i když je tady mnohem víc holek než kluků, tak 

si všichni rozumíme. Jsem ráda za to, jaké mám spolužáky a 

doufám, že tento názor nezměním ani další 4 roky.  

Předměty, které tu máme, nakonec nejsou tak těžké a složité, jak 

jsem se bála – teda alespoň prozatím jenom se poslední dobou 

trochu ztrácím v matematice, ale to není až tak hrozné. 

Asi nejlepší věc, co jsem díky této škole zažila, byl pobyt ve 

Švýcarsku, kde jsem se seznámila i se žáky jiných tříd. Také jsme 

navštívili spoustu krásných míst a památek. Moc se mi tam líbilo a 

doufám, že se podobného zájezdu ještě zúčastním.  

Na této škole se mi líbí, předměty mi vyhovují a věřím, že jsem si 

vybrala správě a tato škola mi pomůže do budoucna.  

…. 

 

Trošku zábavy na konec… 
 

 

 
 

1. srovnání na základě podobnosti  
                         

2. ,,otec historie''                         
3. divadelní hra určená k předvádění 
na  jevišti                      

4. druh obrázkového písma 
                      

5. písmo svaté jinak 
                    

6. sexuální příručka pro bohaté 

měšťany                          
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Správné odpovědi – doplňovačka: 

(1) 1894 (2) rakouské monarchie (3) Hugo Raulich (4) Zbožíznalství, Těsnopis, 

Výpočetní technika (5) cestovní ruch, bankovnictví a pojišťovnictví a aplikované 

účetnictví (6) Eva Lošťáková (7) 125. výročí (8) v budově školy (9) 8. a 9. 

listopadu 2019 (10) síň slávy 

Tajenka: podzim 

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 

 

Poděkování na závěr patří všem, kteří si našli čas a 

spolupracovali při tvorbě těchto stránek. Děkujeme 

především novým přispěvatelům a doufáme, že naše 

spolupráce bude pokračovat také při přípravě dalších 

čísel časopisu.  

Barevný podzim plný pestrých zážitků 

všem čtenářům  přeje 

kolektiv časopisu Obchodní akademie 

Prostějov. 
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Děkujeme firmě Koutný spol. s r. o. za 

vytisknutí našeho časopisu! 
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