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Obchodka  

Pondělí 31. října 2016  vydaly: Markéta Hromádková, Kateřina Kolářová, 

Pavla Kubešová, Terezie Pancířová 

  

Z horníka až na ředitelku školy 
 

 

 

Jak se cítíte v novém 

křesle? Křeslo se mi 

zdá špatně nastavené. 

Je pohodlnější než to, 

co jste měla dřív? 

Ještě jsem se pořádně 

neusadila, takže 

nemohu posoudit. 

Jaká byla Vaše cesta 

od horníka 

k ředitelství? Cesta 

od horníka 

k ředitelování byla 

dlouhá a jsem moc 

ráda, že jsem zvyklá 

na tvrdou práci. 

Bylo těžké se 

rozhodnout, jestli si 

necháte stávající 

třídu? Ne, třída 

rozhodla za mě. 
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POHÁDKA O 

RAPUNZEL 
Studenti 3. ročníku zhlédli představení mnichovského divadla GALLI – THEATER.  Někteří z nás byli 

vybráni, aby si zahráli v samotném představení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin Prinzessin.  
Ich bin 

Mutter der 

Prinzessin. 
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Od listopadu se můžete 

těšit na skvělé produkty, 

které si budete moci 

koupit od vybraných žáků 

z 3. AL nebo z 3. B. Jedná 

se o: santovskou čepici, 

sluchátka, flashdisk a 

mnoho dalších produktů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt 

Edison na 

Obchodní 

akademii 
Od 3. do 7. října proběhl na 

naší škole Obchodní 

akademii projekt Edison. V 

rámci tohoto projektu jsme 

přivítali 7 zahraničních 

studentů z cizích zemí. 

Brazílie, Portugalska, Číny, 

Íránu, Mexika, Malajsie a 

Turecka.  Jejich úkolem bylo 

představit sebe, svou zemi, 

zajímavosti a celkově jejich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

způsob života, který může 

být od našeho evropského 

velmi odlišný. Studenti 

dostali během tohoto týdne 

příležitost seznámit se s 

jinou kulturou a také si 

procvičit svou angličtinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cizinci v hodinách vytvořili 

jedinečnou atmosféru a 

našim žákům umožnili 

neopakovatelné zážitky. 

(Např. napsat své jméno v 

jejich jazycích) a mnoho 

dalšího. Žáci si celý týden 

skvěle užívali, hlavní bylo, že 

se nemuseli učit. Věříme, že 

tahle akce naše žáky 

motivovala k výuce 

angličtiny. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.zskunratice.cz/files/users/2/tiny_browser_files/images/edison/aiesec_logo-e.gif&imgrefurl=http://www.zskunratice.cz/ucitele/projektove-vyucovani/edison-2015-v-kunraticich-7642&docid=KMCcyO0xYrA6iM&tbnid=LMtjy2__7NLNLM:&w=615&h=300&bih=1005&biw=2133&ved=0ahUKEwi52Yyywu7PAhUDDZoKHZqvD-U4yAEQMwhAKDwwPA&iact=mrc&uact=8
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OSUDOVÉ 

UTKÁNÍ 
Dne 7. října se na naší škole, 

Obchodní akademii, udál 

zápas v košíkové mezi 

vybranou elitou OA a 

výměnnými studenty 

z projektu Edison. 

Rozhodčí nemohl být nikdo 

jiný než náš pan učitel Bach 

– jeden z nejtvrdších 

trenérů, co na naší škole 

máme! Vše začalo pořádnou 

„rozcvičkou“, protahovaly se 

všechny části těla, a jako 

další se začaly trénovat hody 

na koš. Jeden hod byl lepší 

než druhý. Po 

„protahovačce“ a hodech 

nanečisto se týmy seznámily 

a začalo se hrát. Fanoušci 

začali vřískat a fandit. 

Zápas trval neskutečných 

pět minut, během kterých ze 

sebe každý vydal úplně 

všechno. O přestávce začaly 

hádky, kdo je lepší a kdo 

horší, jaké fauly se uznat 

měly a neměly. Protože 

studenti museli mluvit jen 

anglicky, tak náš rozhodčí 

absolutně netušil, co se 

děje. 

Následující polovinu zápasu 

už byli všichni unavení, avšak 

každý ze sebe ještě dokázal 

dát to nejlepší. Zápas se  

 

 

 

samozřejmě neobešel bez 

menších zranění a různých 

pádů, které by se daly 

hodnotit deseti body. 

Celé utkání bylo velmi 

napínavé, všichni byli na 

ostří nože, ale nakonec jsme 

se spokojili s remízou. 

Děkujeme všem za účast a 

těšíme se na další super 

zápas! 

Jak se říká, kdo zažil – 

nezapomene, kdo nezažil – 

neuvěří! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


