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Úvodní slovo zástupce šéfredaktora  

„Co je to? Obchodní akademie? To je něco jako 

ekonomka, viď?“ slýchávám velmi často od svých 

známých, když jim vyprávím, co studuji za školu. 

Ano, ekonomika tvoří významnou část naší výuky, 

ale není to jen o ní. Jsme škola, jejíž hlavní prioritou 

je duševní i všestranně praktický rozvoj mladého 

člověka. Škola tvoří místo, kde většina z nás prožije 

část života, a má velký vliv na naši budoucnost. 

Skoro každý žák si zde prožije svou první velkou 

školní lásku, stane se součástí kolektivu, ve kterém 

tráví čas po čtyři roky v podstatě denně -  a tohle 

všechno ve vás zkrátka určitou stopu zanechá. 

Díky tomu, že je náš ÚSTAV odbornou školou, jsou 

naši absolventi vybaveni širokou škálou praktických 

znalostí ve svém oboru. To tvoří obrovskou výhodu 

oproti gymnáziím. Jistě, že můžete namítnout, že 

na „gymplu“ je výuka kva-

litnější, ale já bych řekl, že 

je jí pouze víc a to mnohdy 

není ten nejzákladnější 

kámen úspěchu. U nás se 

učíme tak, aby nám taky 

zbyl čas také pro sebe. 

Díky tomu máme více 

času na bohatý kulturní a 

sportovní život, kterým 

OA žije. Někdy totiž po-

chybuji, zda-li opravdu 

jsem na obchodní akademii, když se z hodin fyziky 

ozývá hra na kytaru a zpěv. Koneckonců takových 

perliček z vyučování je u nás víc než dost. A některé 

najdete na stránkách našeho časopisu.

Adam Novák 

3.AL se představuje 

To jsme MY – studentky a studenti, kteří pro vás pečlivě připravili nové číslo školního časopisu. Naším cílem 

je vás pobavit, zaujmout a 

hlavně informovat o dění a ak-

tivitách na Obchodní akademii. 

Sídlo naší třídy se nachází ve 

staré budově, v učebně č. 10. Již 

třetím rokem jsme pod silnou, 

avšak spravedlivou vládou na-

šeho třídního Mgr. Jiřího No-

váka, kterého jistě znáte z hodin 

matematiky. 

Když jsme se ho zeptali, jací 

podle něj doopravdy jsme, od-

pověděl: 

„Na začátku minulého století 

byla poprvé vyrobena velice ob-

líbená hračka – plyšový medví-

dek. Od té doby bylo vyrobeno 

nesčetně mnoho plyšových hra-

ček různých tvarů tzv. plyšáků. 

Plyšáci mají velikou výhodu – 

kam je položíte, tam sedí a kou-

kají, sedí a koukají, sedí a kou-

kají…Plyšáky má každý rád. Mů-

žete se jim svěřit; můžete se jim 

vybrečet na rameno a oni nikdy 

nezradí. A takto bychom mohli 

s výčtem vlastností pokračovat. 

Moje třída 3.AL jsou zkrátka 

plyšáci. Každý je má rád, jsou 

oblíbení, můžete se jim svěřit, 

vybrečet na rameno a oni bu-

dou stále sedět a koukat, sedět 

a koukat…Každý, kdo pozná 

3.AL, určitě zjistí, že mají nad-

šení pro věc, usilovně pracují, 

rádi spolupracují v týmu a těžce 

nesou ztrátu každého z nich. 

Jsou prostě „báječní“. Ale po-

zor! Mějte stále na paměti, že 

výjimka potvrzuje pravidlo.“ 

Takže obraťte list a začtěte se 

do našeho časopisu. Věříme, že 

se vám zalíbí. 

Vaše 3.AL 
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ROZHOVOR S NAŠÍ NOVOU PANÍ ŘEDITELKOU 

Vážení čtenáři, 

přinášíme Vám první rozhovor s naší novou paní ředitelkou, Ing. Lenkou Kubátovou. Zeptali jsme se nejen 

na její práci ve škole, ale i na zajímavosti ze soukromí.  

Co Vás vedlo k tomu, abyste se stala ředitelkou 

OA? 

K uzavření jedné životní kapitoly a k zahájení nové 

mě přivedla moje povaha a můj přístup k životu. 

Moje cesty ke štěstí vedly zatím vždy po klikatých 

cestách, tak jsem jednu takovou opět zvolila. 

Čekají naši školu nějaké změny? Jaké? 

Vše kolem nás se rychle mění. I na naší škole mu-

síme přistoupit ke změnám, 

aby nám ti ostatní neutekli 

a my nezůstali osamoceni. 

Jaké změny nás čekají? 

Změny, po jejichž zavedení 

budeme mít radost z po-

sunu, který změna způsobí. 

Odpovídám jako politik.  

Nic konkrétního. Ale já teď 

nemohu začít vyjmenová-

vat změny, protože s ná-

vrhy změn musí nejprve při-

jít vedení školy, učitelé, 

žáci, příp. rodiče. Návrh musí být posouzen, upra-

ven atd. A nakonec některé z návrhů budou reali-

zovány. O jedné změně bych mohla ale již nyní 

mluvit konkrétně. Snažím se, aby na naší škole byly 

provedeny stavební úpravy, které umožní bezbari-

érový přístup a pohyb v historické části budovy. 

Mezi studenty se mluví o povinné maturitě z účet-

nictví, co je na tom pravdy? 

Je pravda, že se o maturitě z účetnictví mluví. Ma-

turita z předmětu Účetnictví bude zařazena od 

roku 2018 (šk. rok 2017/2018) jako povinná profi-

lová maturitní zkouška na oboru Obchodní akade-

mie. Žáci oboru Ekonomické lyceum budou mít 

předmět Účetnictví zařazený jako volitelný před-

mět spolu s matematikou a cizím jazykem, pokud 

uvedený předmět nebyl součástí státní maturitní 

zkoušky. Bude možné zvolit i jiný cizí jazyk než byl 

u státní zkoušky. Maturitní vysvědčení s předmě-

tem Účetnictví, příp. jiným předmětem, bude mít 

větší hodnotu na trhu práce a bude srovnatelné s 

výstupem z jiných škol, které vyučují tyto obory. 

Proč by si podle Vašeho názoru budoucí studenti 

středních škol měli vybrat právě naši školu? 

Obor Ekonomické lyceum a Obchodní akademie 

umožňuje absolventům studovat na různých vyso-

kých školách nebo nastoupit do široké škály povo-

lání od administrativy a účetnictví přes bankovnic-

tví až po obchod. Za 

velkou výhodu na-

šich oborů považuji 

možnost získání ře-

mesla – psaní všemi 

deseti, vedení da-

ňové evidence, ve-

dení účetnictví. Kdo 

nepodcení studium 

odborných před-

mětů, cizích jazyků a 

dalších všeobecně 

vzdělávacích před-

mětů, získává absolvováním těchto oborů ještě 

mnohem víc. Kdo dokáže patřit mezi nejlepší, na-

konec najde ve svém oboru zajímavou práci, kte-

rou si opatří dostatek prostředků na své živobytí. 

V současné době je dobrých ekonomů málo, i když 

je ekonomů hodně.  

Co Vás osobně vedlo k tomu studovat ekono-

mický obor? 

K ekonomickému oboru mě přivedla přísná uči-

telka matematiky na základní škole, která nás do-

nutila počítat, až nám nakonec začaly příklady vy-

cházet. A já zjistila, že si ráda hraji s čísly, že mají 

zajímavou vypovídací schopnost. Ke studiu na Vy-

soké škole ekonomické v Praze, kde jsem si vybrala 

obor zaměřený na studium účetnictví, mě přivedl 

můj středoškolský profesor předmětu Účetnictví. 

Děkujeme za rozhovor. 

Eliška Jakešová a Tereza Krejčí 
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Íránka na týden mou sestrou 

Ráda bych se s vámi podělila o svou 

zkušenost v rámci projektu Edison. 

Týden jsem u sebe měla ubytova-

nou 24letou studentku matema-

tiky z Íránu Mojdeh a byla to skvělá 

volba. Mojdeh byla velice milý host 

a zažily jsme skvělý týden. Byla 

velmi inteligentní a ačkoliv 

mé znalosti angličtiny nejsou 

zatím na úrovni, kterou bych 

si přála, dokázaly jsme si po-

vědět mnoho zajímavých 

věcí. Za jeden týden jsme si  

porozuměly  do takové míry, 

že mě oslovovala "My sister". 

Mojdeh byla z České repub-

liky a zejména z Českých Bu-

dějovic nadšená a jejím přá-

ním by bylo se k nám znovu 

vrátit. 

Účast v projektu Edison pro 

mě byla výzvou a navzdory 

počáteční nejistotě mě velmi 

obohatila. Vřele doporučuji 

možnost ubytovat zahraničního 

studenta i ostatním studentům a 

pokud bude příští rok opět příle-

žitost, půjdu do toho znovu. 

Veronika Sloupenská 

 

Na otázky nám odpovídá Kübra  

Na závěr týdne s „Edisonem“ jsme požádaly tureckou studentku Kübru, aby nám zodpověděla několik otá-

zek: 

Why did you decide to join Edison Project? 

I´m an AIESEC´er, it´s mean a member of AIESEC or-

ganization. I had a project last year and I had 12 fri-

ends all over the world. I was responsible for all of 

them. It was great experience, that´s why I want to 

join. 

Do you like Czech Republic? Why? 

Of course I like. Czech people looks like Turkisch pe-

ople, they are very kind and friendly. 

Which interesting places have you visited? 

Most interesting place is Tea Room, it is near the 

square in České Budějovice. It was real strange and 

very comfortable place. Music, waiter and at-

mosphere are unique. Also, Hluboka Castle, it was 

very beautiful place and Český Krumlov Castle. 

How did you feel among students of our school? 

They were so kind and respectful, because I was a 

student before years and I know how they feeling. 

I feel 17 or 18 years among them. I was very happy. 

What surprised you in the Czech Republic? 

They don´t drink water, I mean yes they drink but 

it´s mineral water, with bubble. It was really weird, 

I drink water from tap everytime. And alcoholic 

drinks were really cheap, oh my God! 

Tereza Matiášová 

Edisoni na „Obchodce“ 

V rámci projektu Edison nás 

každý rok navštěvují zahra-

niční vysokoškoláci, kteří s 

námi pobývají ve škole celý 

týden. Tito stážisté nám ve 

formě prezentací představují 

místo odkud pocházejí a 

spoustu zajímavostí o svých 

zemích.  

Letos jsme u nás přivítali 

Kübru (Turecko), Victora 

(Brazílie), Jose Angela (Me-

xiko), Canran (Čína), Mojdeh 

(Írán), Lee Kern (Malajsie) a 

Raquel (Portugalsko). 

„Edisoni“ jsou během pobytu 

ubytováni u našich studentů. 

Pro všechny je týden s těmito 

cizinci velmi poučný, jelikož si 

můžeme zlepšovat angličtinu 

a zároveň získávat nové po-

znatky o jiných kulturách. Tý-

den s Edisonem je příjemným 

zpestřením výuky jak pro 

žáky, tak i učitele.  

Veronika Petrášková 

„Dú jú spík 

ingliš?“ 
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Prváci si užili na adaptačních kurzech 

Když se řekne Prachatice či Dřípatka, tak se nám „starším" vybaví plno 

vzpomínek a zážitků z adaptačního kurzu. A jak tyto dva dny prožila naše 

1. AL, která adaptační kurz absolvovala nedávno? Přinášíme vám postřehy 

jednotlivých žáků. 

„Adaptační kurz pro mě byl 

opravdu nezapomenutelný. Ko-

lektiv byl skvělý, počasí nám 

přálo a ubytování a strava byly 

opravdu něco nepopsatelného. 

Adaptační kurz bych si určitě zo-

pakoval, ale tentokrát s nabíječ-

kou od telefonu." Filip T. 

„Na adaptačním kurzu se mi 

velmi líbilo. Moc mě bavily spo-

lečné hry, které nás více stme-

lily. Například seřazení se podle 

data narození, aniž bychom u 

toho mluvili, nebo probíhání 

špalírem, kde se ruce spolužáků 

postupně zvedaly nahoru. Nej-

více zábavy jsme si ovšem užili 

večer na pokojích, kam jsme si objed-

nali pizzu. Druhý den jsme společně 

sepsali desatero (tj. pravidla naší 

třídy), které se budeme snažit dodr-

žovat." Denisa T. 

„Asi nemám jednu určitou vzpo-

mínku, náš adaptační kurz byl celkově 

velký zážitek. Máme na co vzpomí-

nat." Stanislava Š. 

„Díky adaptačnímu kurzu jsme se po-

znali i z jiné strany. I přesto, že jsme 

se předtím trochu znali, byly to hezky 

strávené dny se spolužáky mimo naši 

školu." Matěj F.  

Dojmy našich prváků zaznamenaly An-

drea Stehlíková a Tereza Honyszová 

 

Zeptali jsme se našich maturantů 

1. Jaký předmět byl pro tebe za celé čtyři roky nejtěžší a který naopak nej-

lehčí? 

2. Z jakých předmětů se chystáš maturovat a z kterého máš největší obavy? 

3. Jaké máš plány do budoucna? Půjdeš na VŠ nebo rovnou do práce? 

Markéta Novotná, 4. AL: 

1. Za nejtěžší předmět považuji matematiku a nej-

lehčí psychologii. 

2. Maturovat budu z ekonomiky, češtiny a anglič-

tiny. Největší obavy mám právě z angličtiny. 

3. Půjdu na Jihočeskou univerzitu, a to na Ekono-

mickou fakultu. 

Studentka, 4. AL: 

1. Nejtěžší pro mě byla matika, nejlehčí pak ekono-

mika. 

2. Největší obavy mám z praktické maturity. Mimo 

jiné budu maturovat i z ekonomiky, anglického a 

českého jazyka. 

3. Na ekonomickou vysokou školu. 

Marek Dvořák, 

4.AL: 

1. Nejtěžší byl asi 

tělocvik s panem Bachem. Je přísný a dával důraz 

jak na fyzickou, tak i psychickou stránku. Nejlehčí 

asi „účto“ nebo IEP, většinou to dávám v „Pohodě“ 

 

2. Z matematiky, ale strach nemám. Jak se říká: 

„Kdo se bojí, …“ 

3. Asi studovat na VŠ, ale zároveň si chci vydělat ně-

jakou korunu. Mám nejprve dva cíle – dostat se k 

maturitě a udělat maturitu. Pak se uvidí co dál…  

Za odpovědi děkují Aneta Heřtová a Ariana Studená 

 

Studentská společnost 

„Banana Academy“ 

„Banana Academy“ je fiktivní 

obchodní společnost zalo-

žená studenty 3. ročníku OA, 

kteří mají chuť naučit se pod-

nikat.  

Studenti se zde naučí založit 

svoji firmu, uplatnit marke-

tingové strategie v praxi a v 

neposlední řadě prezentovat 

nabídku svých výrobků ostat-

ním studentům. 

 
Banana Academy přispívá i 

na charitativní činnost. 

V našem sortimentu najdete 

něco zdravého na zub, bloky 

různých velikostí nebo vy-

soce kvalitní reproduktory či 

sluchátka. Vše za rozumné 

ceny.  Zastavte se v učebně 

M2 každý čtvrtek od 14:00 – 

15:30! 

 

„Podnikáme 

banánově!“ 
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Náš úspěch ve Wordprocessingu na MČR!  

Naše škola nám v loňském roce umožnila zúčastnit se krajské soutěže 24. ročníku Mistroství České repub-

liky v Grafických předmětech. Vybraly jsme si disciplínu Wordprocessing, která spočívá v upravování textu, 

popřípadě obrázků a tabulek, v programu Microsoft Word. 

Se základy Wordprocessingu jsme se všichni setkali 

již v prvním ročníku, naše příprava však byla dů-

kladnější. Pomáhala nám paní učitelka Boxanová, 

která obětovala svůj volný čas, aby nás na soutěž 

perfektně připravila.  

Krajské kolo se konalo 22. března 2016 v Jindři-

chově Hradci. Zpočátku jsme já i Lucie byly ner-

vózní, ale když začala soutěž, nervozita z nás spa-

dla. Při vyhlašování výsledků jsme nečekaly, že by-

chom se mohly umístit na 

stupních vítězů. Když jsme na-

jednou uslyšely naše jména 

při vyhlášení 1. a 2. místa, byla 

naše radost o to větší.  

Po našem úspěchu jsem jako 

vítěz krajského kola v Jindři-

chově Hradci reprezentovala 

naši školu v celorepublikovém 

kole, které se konalo 18. a 19. 

dubna 2016 v Novém By-

džově. Z naší školy se mnou 

jela Tereza Kryštofová (4. B). Ta soutěžila v korek-

tuře textu. Na soutěž nás doprovázela opět paní 

učitelka Boxanová. Oproti krajskému kolu byla ce-

lorepubliková soutěž podstatně těžší a sešla se zde 

větší konkurence. I přesto jsme se, já i Tereza Kryš-

tofová, umístily na krásných místech. 

Účast v soutěži byla pro mě velkým zážitkem a dob-

rou zkušeností, proto jsem se rozhodla  zúčastnit se 

i v letošním školním roce. 

Lucie Klásková, Martina Hamerníková

 

Pojeďte s námi! 

V prosinci se již tradičně bude 

konat adventní zájezd do 

VÍDNĚ. Ti zcestovalejší z vás jistě 

ví, že atmosféra předvánočně 

vyzdobené Vídně je jedinečná. 

Cílem našeho zájezdu je pro-

cházka historickým centrem 

Vídně, návštěva Stephansdomu 

a Hofburgu – míst spojených s 

dějinami rakouského císařství. 

Odpoledne navštívíme proslulý 

vánoční trh „Christkindlmarkt“. 

Zde si studenti mohou nejen na-

koupit stylové vánoční dárky 

pro své blízké, ale i získat zkuše-

nosti s německým jazykem v 

praxi. 

 

Zájezd je jednodenní, odjíždí se 

v sedm hodin ráno a návrat je 

okolo sedmé hodiny večer. Zú-

častnit se mohou žáci  všech 

ročníků školy. Letos se zájezd 

uskuteční v termínu 

14.12.2016. 

 

Žáci, kteří se zájezdu zúčastnili v 

minulých letech, byli velice spo-

kojeni a nadšeni z krásy a atmo-

sféry vánoční Vídně. Připojte se 

i vy!  

Lucie Loskotová 

Ti nejlepší z nejlepších 

V 11. ročníku soutěže o Cenu Bronislavy Müllerové pro studenty středních škol 

v České republice vyhrál Petr Byrtus ze 4. AL za esej „O svobodě slova“. 

Fotografickou soutěž České Budějovice krok za krokem, která se pořádala k pří-

ležitosti 750. výročí založení Českých Budějovic, vyhrála Tereza Honyszová ze 

3.AL. 

Soutěžnímu týmu z naší školy ve složení Anna Fáberová, Barbora Jandová, Lu-

cie Kodlová a Michaela Šebístková ze 4.AL  se podařilo probojovat mezi nejlepší 

desítku týmů do celostátního kola manažersko – marketingové soutěže. 

„Wordpro-

cessing? To 

jsou nějaký 

hackeři?“ 
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Sportovní kurzy 

Naše škola pravidelně pořádá dva sportovní kurzy: zimní lyžařský kurz, 

který je převážně pro 1. ročníky a letní kurz pro 2. ročníky. 

Na zimní lyžařský kurz se jezdí 

do Itálie (lyžařské středisko 

Aprica), kde je možné se naučit 

základy lyžování, ale je zde i 

spousta obtížnějších sjezdovek 

pro pokročilejší lyžaře. Do Itá-

lie se však nejezdí jenom spor-

tovat, ale také si odpočinout 

od učení  a povinností doma i 

ve škole. Zalyžuješ si, pobavíš 

se a lépe poznáš své spolužáky 

a učitele. Určitě zažiješ spoustu zá-

bavy. 

Letní kurz 

se koná na 

Lipně. 

Program 

bývá 

opravdu 

pestrý: 

cyklistický 

výcvik, vo-

dácký vý-

cvik na 

raftech, 

doved-

nostní 

soutěže a 

mezitřídní turnaje v různých míčo-

vých hrách. A večer u ohně s kyta-

rou. 

Proto neváhejte a přihlašte se včas.  

Letošní termíny: 

 20. 3. 2017 - 26. 3. 2017 (Itálie)  

 13. 6. 2017 – 17. 6. 2017 (Lipno)

Vánoční show TBT 

TBT aneb „Třída baví třídu“ se koná poslední vyučovací den před vánočními prázdninami, protože není nic 

lepšího, než si poslední školní den v roce 2016 zpříjemnit trochou zábavy v Domě kultury Slavia.

Co je vlastně TBT? TBT je představení, kde každá 

třída předvádí své – pokud možno vtipné  vystou-

pení, snaží se pobavit své kamarády, spolužáky  i 

naše učitele. Při TBT můžete vidět taneční vystou-

pení, pěvecká vystoupení, mluvené scénky nebo 

parodie na kohokoliv a cokoliv. 

Každoročně se organizace 

zhostí 3. ročník, který má za 

úkol vymyslet originální 

téma a název.  

Letošní TBT se ponese v duchu filmového festivalu. 

Naši moderátoři Jakub Pouzar a Adam Novák jsou 

ověřenou dvojicí, neboť si post moderátorů zkusili 

již loni. Kdo ví, třeba jejich budoucí kariéra bude 

směřovat tímto směrem.  

Letošní organizaci mají pod palcem Eliška Toma-

nová a Veronika Petrášková v roli režisérů, Miroslav 

Dvořák a Mára Dvořák v roli hlavních techniků 

(pozn. red. nejsou to příbuzní).     Eliška Tomanová 

Nejsme jenom studenti, ale 

také sportovci 

Sport na naší škole rozhodně nepo-

kulhává za jinými předměty. Doka-

zují to stabilně dobré výsledky v 

meziškolních soutěžích v kopané, 

volejbale a sálové kopané.  

Příkladem těchto výsledků je 3. 

místo našeho volejbalového druž-

stva dívek v okresním kole. Další 

sportovní úspěch slavilo pánské 

družstvo sálové kopané, které se 

umístilo na 4. místě okresního kola.  

A nezapomeňme na skvělý výkon 

našich fotbalístů v okresním kole 

Poháru Josefa Masopusta, kde naši 

hoši vybojovali 2. místo! 

Sport na naší škole není však jen o 

výborných výsledcích v soutěžích, 

ale hlavně o spoustě  

zábavy a pohybu pro všechny. Příle-

žitostí pro každého jsou sportovní 

kurzy a každoroční utkání se stu-

denty z programu EDISON. 

Jan Horáček a Michal Švec 
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Druháci na kolech a na vodě 

Byl červen. Krásné, skoro už 

letní počasí a my se sešli na par-

kovišti před Peugeotem. Čekala 

nás nezapomenutelná akce plná 

dobrodružství a legrace – totiž 

cyklistický kurz na Lipně. Sku-

pina dvou tříd z druhého roč-

níku čekala na autobus i s koly. 

Autobus přijel, statní chlapci, 

mezi kterými jsem nemohl chy-

bět, bystře naložili kola. A je-

dem! 

V Černé v Pošumaví, kam jsme 

dorazili po hodince jízdy, opět 

skupina už ne tak statných 

chlapců kola odvázala. Rozdělili 

jsme si chatky – kluci a já jsme 

dostali jednu chatku, která ne-

měla moc strategickou pozici, 

neboť byla téměř naproti 

chatce, kde spali učitelé. Tím se 

dostávám k našemu pedagogic-

kému doprovodu. Pan učitel Li-

nhart, Bach a Pánek - bezva tro-

jice  do pranice. A s nimi na paní 

učitelka Vacíková, která fungo-

vala jako ideální ošetřující do-

provod. A ten byl občas opravdu 

potřeba!  

Následující dny se sportovalo, 

sportovalo a sportovalo. Ale 

všechno s mírou… A tak jsme 

jezdili na kole, hráli různé spor-

tovní hry a na raftech a kánoích 

sjeli divoký kus Vltavy. Naučil 

jsem se mnoho: něco z cyklis-

tické teorie od pana učitele Li-

nharta, správné pádlování a 

kormidlování od pana učitele 

Bacha. Paní učitelka Vacíková 

nám ukázala správné provádění 

první pomoci. Ani jsem netušil, 

jak se mi bude hodit.  

Jeden večer jsme hráli na scho-

vávanou a nejmenovaný chla-

pec ze 3. B - Honza T. si přímo 

ukázkově rozbil své koleno, 

když jsme utíkali se schovat. 

Krev byla po celé lavičce, skrz 

kterou chtěl Honza nejspíše 

projít jako duch. Já osobně jsem 

se smál jako pominutý, ale pak 

jsem pochopil vážnost situace, 

pomohl jsem Honzovi na nohy a 

šli jsme spolu k paní učitelce Va-

cíkové. Nakonec jedna z mála 

úsměvných událostí. 

Sportovně otužileckou výzvou 

bylo rozhodně koupání  v Lipně. 

Do ledové vody jezera se  odvá-

žilo jenom pár jedinců, já jsem 

opět nemohl chybět. Vydrželi 

jsme ve vodě jenom chvíli, ale 

jako osvěžení určitě účinné. A 

jak jsme podpořili naše zdraví!  

Můj osobní názor na letní kurz 

je pozitivní. Mé pocity a zážitky 

patří k tomu nejlepšímu, co 

jsem na OA dosud zažil. A proto 

se obracím na letošní druhé roč-

níky. Určitě jeďte, protože jsou 

to zážitky se třídou a s lidmi, na 

které budete vzpomínat celý ži-

vot! 

Jakub Pouzar 

Luštěníčko na závěr 

 
 1.                     

 
 2.                  

3.                   
 

 4.                 
 

   5.               
6.                   

 
  7.                     

1. Čím píšeme? 

2. Na co píše učitel? 

3. Co se dává do sešitu bez linek, aby tam byly? 

4. Co by se nemělo používat při vyučování? 

5. Co uděluje p. ředitelka za špatné chování? 

6. Pomůcka při testu? 

7. "Nejoblíbenější" předmět na škole?     Leona Filipová a Nikola Velíšková 
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