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Aktuality 
V rámci každoročního “Dne s literaturou“ se žáci třetích ročníků po 

skupinách zúčastnili třech aktivit.  A jak si to studenti užili? 

Třetí skupina studentů se vydala po 

stopách spisovatele Karla Čapka. 

Poblíž města Dobříš se nachází vila, 

kterou dostal Karel Čapek se svou 

manželkou Olgou Scheinpflugovou jako 

svatební dar. Zde nás přivítaly dvě milé 

průvodkyně, které nás provedly celou 

strží a předaly nám spousty informací o 

životě Karla Čapka. Poté jsme zavítali 

do zahrady, kterou Karel Čapek velmi 

opečovával a která díky němu každý 

rok na podzim hraje všemi barvami. 

I my jsme si přes chladné a větrné 

počasí se výlet užili. 

První skupina strávila dopoledne nejdříve se 

studenty Filozofické fakulty Jihočeské 

univerzity, kteří si pro nás připravili zábavnou 

soutěž MÁME RÁDI ČEŠTINU. V rámci ní 

jsme si prověřili znalosti literatury, skládání 

slov a přísloví. V druhé části dne jsme se s 

paní učitelkou Michalovou snažili o dramatické 

zpracování díla Krysař od Viktora Dyka. Celý 

program byl zábavný a moc jsme si ho užili. 

 

Druhá skupina jela na prohlídku Kláštera 

ve Zlaté Koruně. Společně s panem 

průvodcem jsme prošli středověký klášter 

z řádu cisteriánů, ve kterém jsme se 

dozvěděli o zdejším životě mnichů a o 

historii tohoto magického místa. Prohlídka 

byla velmi zajímavá a naučná, ale bohužel 

byla v celém klášteře veliká zima.  

Proměna budějovické Slavie získala povolení, stavět se má začít na podzim  

Několik let připravovaná velká rekonstrukce kulturního domu Slavie v centru 

Českých Budějovic postoupila do další etapy. Má stavební povolení. To 

znamená, že vedení města už brzy vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele 

rozsáhlých úprav a ještě letos na podzim by mohly začít samotné práce. 

 

U Černé věže chystají České Budějovice pěší zónu 

Už pár měsíců chce českobudějovická radnice radikálně zasáhnout do 

dopravy v historickém centru města. Na severní straně náměstí 

Přemysla Otakara II. se objeví stromy. Vrátí se také zákaz průjezdu 

kolem Černé věže. 

 

V úterý 11. 4. na letišti Václava Havla zasahovaly všechny složky 

záchranného sboru.  

Jednalo se o velké riziko pravděpodobně spojené s neodbornou 

manipulací se zábavnou pyrotechnikou v zavazadle. Byl omezen 

přístup do areálu i provoz některých hal. Zraněný byl jeden člověk. 

Ve východní Indii členové gangu ukradli most měřící 20 m  

Most byl postaven před 45 lety a už se nepoužíval, proto vesničané 

žádali o jeho odstranění. Dělníci dorazili s technikou a během tří dnů 

byl most rozebrán a odvezen. Později se však ukázalo, že to nebyli 

dělníci, ale členové zlodějského gangu. Není tedy divu, že po rozebrání 

mostu odjeli bez rozloučení s vesničany.  



 

1.   
OA zase válí! Projekt studentů 

vyhrál regionální kolo 

 

Dne 24. 3. 2022 se konalo regionální kolo soutěže Navrhni projekt 2021/2022. Naši žáci Jan 

Hrdlička z 2.B, Lenka Trošková z 2.C, Jaroslava Kaiferová z 2.C a Hanka Tušlová z 4.C 

s jejich projektem „Komunitní zahrada s venkovní učebnou“ úspěšně vyhráli regionální 

kolo a postoupili mezi osm nejlepších projektů v České republice. Studenti se nyní 

připravují na finálové kolo České republiky, které se uskuteční 21. 4. 2022 na Ministerstvu 

vnitra pro místní rozvoj České republiky v Praze.   

My jsme pro vás vyzpovídali jak paní učitelku Velcovou, tak i celý tým studentů! 

Pro ty, kteří se chtějí 

dozvědět více o projektu. 

  

  

  

 

 

 

A nyní pár otázek na studenty: 

Jak vás napadl zrovna tento projekt?  

Původně jsme jen chtěli zvelebit naši 

zahradu, ale protože se na ni 

nevztahovala žádná evropská dotace, 

rozhodli jsme se připojit i venkovní 

učebnu. Díky této změně jsme mohli 

vstoupit do soutěže „Navrhni projekt“ a 

zároveň ještě více zlepšit prostory k 

vyučování.  

Podle čeho jste dali dohromady váš 

tým?  

Každý z nás se zúčastnil besedy o 

soutěži „Navrhni projekt“ a po 

přednášce jsme se chtěli nějak zapojit. 

Známe se z kroužku ERASMUS+, a 

proto pro nás nebyl problém říct si naše 

nápady a rozhodnout se, jak je 

uskutečnit.  

Proč jste si vybrali zrovna paní 

Velcovou? 

Paní učitelka Velcová byla naše jasná 

volba. Nejen, že díky ní jsme se 

dozvěděli o soutěži navrhni projekt, ale i 

proto, že s touto soutěží měla již 

zkušenost, jsme věděli, že ona nám 

s projektem dokáže pomoci nejlépe. 

 

Co bylo nejtěžší? 

Celý projekt nebyl jednoduchý, ale když 

bychom měli zmínit jednu nejtěžší věc, shodli 

bychom se na hledání dotací, které můžeme 

použít. 

Co vás naopak bavilo nejvíce? 

Nejvíc nás rozhodně bavilo to, jak se projekt 

postupně rozšiřoval o nové nápady, díky 

kterým dával více a více smysl.  

Proč myslíte, že byste mohli vyhrát? 

Protože jsme pro projekt udělali, co jsme 

mohli, a pocit dobře odvedené práce vám 

vždycky dodá naději a víru něco dokázat. 

Zároveň si myslíme, že náš projekt je opravdu 

na vysoké úrovni.  

Jaká byla online prezentace? 

Náročná, ale užili jsme si ji! Regionální kolo 

probíhalo online a když vás skrze notebook 

poslouchá spousta lidí a porota, nervy pracují.  

A jak se těšíte na finálové kolo? 

Na finálové kolo jsme velice natěšeni. Pevně 

věříme, že náš projekt uspěje! 

My samozřejmě přejeme hodně štěstí a 

děkujeme za rozhovor! 

Paní učitelko, spolupracujete se studenty už na druhém takovém 

projektu, co nejvíce vás na tom baví? 

Nejvíc mě na tom všem baví právě ta práce se studenty. To, že můžeme 

vytvořit skvělé projekty, procvičit ekonomické znalosti v praxi a vymyslet, jak 

zlepšit naše okolí, je dalším bonusem. 

Jak náročné bylo zpracovat celý projekt a co bylo nejtěžší? 

Zpracovat celý projekt bylo velmi náročné, a to především po odborné 

stránce. Problematika čerpání dotací z evropských fondů je poměrně 

obtížná a napsat ucelený projekt také není úplně jednoduché. Jako největší 

úskalí bych ale zmínila časovou náročnost. Přece jen je to dlouhodobější 

práce ve volném čase a zkombinovat harmonogram nás všech byl občas 

oříšek. 

S čím jste konkrétně pomáhala zrovna Vy? 

Byla jsem u všech aktivit jako pomocná ruka, ale po celou dobu studenti 

pracovali díky své šikovnosti samostatně. 

Proč si myslíte, že by zrovna váš projekt měl vyhrát? 

Protože je prostě nejlepší! :) 

Jakou cestu máte ještě před sebou? Co vás ještě čeká? 

Čeká nás už jen pomyslná třešnička na dortu. 21. dubna proběhne finále 

soutěže Navrhni projekt na Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky v 

Praze. Již nyní jsme mezi nejlepšími osmi projekty v ČR. Budeme se snažit 

co nejlépe reprezentovat naši školu. Držte nám palce! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velikonoce 
 

Jaro je tu, konec zimy ve škole! 
  

  

  

Myslím, že většina z vás mi dá za pravdu, že je v naší 

škole po většinu roku zima. V šatnách nás donutí 

sundat si bundu s botami a cestou do třídy míjíme 

jedno studené topení za druhým. Čekali byste, že 

alespoň v zimních měsících budou topit? Špatně! Když 

máte štěstí, narazíte na nějaké vlažné topení nebo na 

počítačovou učebnu, kde je o trochu tepleji díky  

 počítačům. Já osobně 

pravidelně chodím ve 

dvou mikinách a s 

drkotajícími zuby. 

Třešničku na dortu tomu 

pak přidává většina 

učitelů, která se vyžívá ve 

větrání na začátku každé 

vyučovací hodiny. Ale 

nezoufejte! Přichází jaro a 

s ním i příslib tepla v naší 

škole. 

 

Možná už ohrané téma, ale pořád aktuální. Každý rok se slaví Velikonoce 

a každý rok se o nich můžeme dozvědět něco nového. Velikonoce jsou 

pohyblivé svátky. Slaví se smrt a znovuzrození Ježíše Krista. Týdnu před 

Velikonoce se říká „Svatý týden“, ten začíná Květnou nedělí a končí až 

Velikonočním pondělím. 

Zelený čtvrtek 

Tento den si křesťané připomínají poslední večeři Ježíše, ustanovení 

eucharistie a také Jidášovu zradu Ježíše. 

Zelený čtvrtek dostal svůj název podle barvy bylin, které podle křesťanských 

tradic jedl Ježíš se svými apoštoly při poslední večeři. 

Velký pátek 

Velký pátek je den velkého smutku, kdy se vzpomíná na úmrtí Ježíše na kříži. 

Jako tradice se v rodinách pečou jidášky jako upomínka na Jidášovu zradu. 

Také se drží půst. 

Bílá sobota 

Den pokračuje v duchu smutku, jen večer se slavní Velikonoční vigilie. 

Velikonoční vigilie je velký svátek. Uprostřed mše svaté se ze smutného 

ponurého kostela, stává opět vyzdobený krásný kostel. Dále se pak peče 

beránek a zdobí se vajíčka, která jsou symbolem nového života. 

Květnová neděle 

V neděli si připomínáme příjezd Ježíše do Jeruzaléma. Při jeho příjezdu na 

oslíkovi mu lidé pokládali palmové ratolesti na cestu, aby ho přivítali. Tady se 

v kostelích světí „kočičky“. 

Velikonoční pondělí: 

Dopoledne se chodí na kolegu zvanou “pomlázka” (chlapci natrhají pruty z vrby 

plné čerstvé mízy a upletou pomlázku). Když ale koledníci přijdou až 

odpoledne, může se stát, že ho dívka polije vodou. 

 



 

Jak dlouho učíte na naší škole? 

7 měsíců. 

Chtěl jste být vždy učitelem? 

Vždy jsem chtěl být učitelem, alespoň co si 

pamatuji. V 5. třídě na ZŠ jsem měl hrozně 

fajn učitele na tělák a dějepis, tak jsem si 

řekl, že by nebylo špatné být učitelem.  

Co rád děláte ve volném čase? 

Jelikož jsem tělocvikář a můj život je 

naplněný sportem, tak nejraději sportuju, 

trávím čas s kamarády a pivem nebo 

s rodinou. 

Cestujete rád? 

Miluji cestování. Myslím si, že to je super 

škola do života, takže bych se v mladém věku 

věnoval cestování maximálně, investoval bych 

do něj všechny peníze a snažil bych se toho 

poznat co nejvíc.  

Vaše nejoblíbenější destinace? 

Miluju východní Asii, líbilo se mi na Bali, 

protože tam je úplně jiná kultura a jídlo je 

v Asii úplně úžasné. Nejraději bych ale žil 

v Austrálii, i když vás tam ta kultura moc 

neobohatí.  

Je jiné učit děti dnes a dřív? 

Samozřejmě nemůžu mluvit úplně ze 

zkušenosti, ale přijde mi, že si starší učitelé 

stěžují, že to je teď jiné, ale mně přijde, že 

jste stejní, jako jsme byli my. 

  

Jaké jsou vaše silné a slabé 

stránky? 

Bohužel slabé stránky vůbec nemám, 

jen ty silné. Jsem strašně sympatický 

člověk a dokážu vyjít s každým. Myslím, 

že se mnou lidi tráví čas rádi.  

Pozn. red.: My ale víme, že největší slabou 

stránkou pana učitele je balení dárků! 

Proč učíte zrovna tělocvik 

a zeměpis? 

Celý život se mi točí kolem sportu, takže 

tělák byl jasná volba, a zeměpis mě baví. 

Baví mě cestování. Ta přidaná hodnota, 

že něco, co studuješ, můžeš v reálném 

čase i vidět někde ve světě. Pak letíš 

letadlem a jezero, které jsi viděl jen 

v učebnici, vidíš dole pod sebou. 

Kdybyste si měl znovu vybrat své 

povolání, vybral byste si jinak? 

Určitě bych si nevybral jinou školu, než 

jsem vystudoval, ale to povolání je 

podle mě strašně špatně finančně 

ohodnocené a v dnešním světě není 

vnímáno ani tak dobře. Je to velká 

škoda, protože je to velmi záslužná 

práce. Takže nevím, jestli bych si toto 

povolání vybral znova. 

Jaká byla Vaše první hodina? 

Pamatuju si, když jsem šel na svou 

první hodinu a vůbec jsem nevěděl, jak 

to vlastně budu dělat. Šel jsem 

po schodech, už jsem byl skoro 

u devatenáctky a stále jsem přemýšlel, 

co jim vlastně budu říkat. 

Neoblíbený předmět ve škole, když 

jste studoval? 

Biologie. Učit se o členovcích a 

nahosemenných rostlinách není nic pro 

mě. Myslím, že by se studenti měli učit 

něco užitečnějšího. 
  

  

Exkluzivní rozhovor  

s lamačem srdcí OA 

Jen a jen pro vás jsme vyzpovídali novou krev a posilu naší 

školy! Odchod pana učitele Kačera nás sice nikoho 

nepotěšil, ale dle našeho názoru si i pan učitel Kučera získá 

brzy naši přízeň! A co nám o sobě on sám prozradil? 

Kdybyste se chtěli podívat, jak se pan 

učitel měl na Novém Zélandu, tak zde 
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1. Jak se jmenuje třídní učitelka 3. AL?  

2. Jaké je nejoblíbenější místo všech studentů na škole? 

3. Jak se jmenuje paní učitelka, které její příjmení připomíná hmyz? 

4. Jak se jmenuje školní program k účtování? 

5. Jak se nazývá tento časopis? 

6. Jak se nazývá soutěž, které se žáci naší školy účastní letos podruhé? 

7. Kdo se ve firmě stará o fakturace/finance? 

8. / 

9. Co absolvují studenti ve třetím ročníku, v květnu? 

10. Jak se jmenuje naše paní ředitelka? 

11. Jak se nazývá zkratka programu, ve kterém se učíme psát všemi deseti? 

12. Kolik oborů má naše škola? 

13. Adresa naší školy je Husova jedna nebo Husova devět? 

14. Čím ukončujeme studium na OA? 

15. Co potřebuješ, aby ses na naší škole mohl/a projet ve výtahu? 

16. Jak se jmenuje jeden z oborů, na kterém je méně studentů? ……….. lyceum 

Křížovka OA, zvládnete vyluštit tajenku? 
 

Sudoku pro milovníky čísel 

 

 

A něco pro zasmání 
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Sudoku pro milovníky čísel 

Když jsi kluk na OA a potřebuješ si dojít 

na ten jediný záchod v celé budově 



 

 

 
 

 

 

Horoskop na duben 

Blíženci (22.5.-21.6.) 

V zaměstnání se vám bude dařit, i když se 

možná nedočkáte pochvaly, kterou byste 

očekávali. Dejte si také pozor na své 

finance, neměli byste s nimi moc riskovat. 

Ve vztazích si dejte pozor na zbytečné 

konflikty a na to, jak reagujete. 

Rak (22.6.-22.7.) 

Je velká šance, že potkáte člověka, 

s kterým si padnete do oka a možná to 

bude i ten pravý. V práci si dejte pozor na 

organizaci času, je možné, že toho na vás 

bude moc. Ve vztazích se snažte zbytečně 

nehádat a připravte se, nejspíš budete 

pomáhat druhým řešit jejich problémy. 

Lev (23.7.-22.8.) 

Rádi radíte svému okolí, ale stejně si 

všichni vše udělají radši po svém, i když to 

myslíte dobře. Dávejte si na toto pozor ve 

vztazích, aby toho lidi kolem vás nezačali 

mít plné zuby. 

Panna (23.8.-22.9.) 

Nechte vztahům raději volný průběh a 

uvidíte, jestli se to dá zase do pořádku. Ani 

v zaměstnání vám to nejspíš nebude 

vycházet, ale bude to pro vás motivace na 

sobě zapracovat. Potkáte spoustu nových 

přátel. 

Váhy (23.9.-23.10.) 

Užíváte si života, chodíte do společnosti 

a nevyhýbáte se ani novým známostem. 

V zaměstnání máte hodně úkolů a máte 

problém se dokopat k tomu je splnit. 

Potkáváte spoustu nápadníků a baví vás 

nezávazný flirt. Co se týče financí, vždy 

pečlivě zvažte okolnosti. 

Štír (24.10-22.11.) 

Jestli je na obzoru někdo, o kom přemýšlíte, 

zda mu dát šanci, zkuste to. V zaměstnání jste 

vznětliví, měli byste si dát pozor, abyste 

zbytečně nevybouchli. Měli byste si dát pozor 

na to, za co utrácíte, ať neskončíte s nulou na 

účtu. 

Střelec (23.11.-21.12.) 

V zaměstnání se vám bude dařit, možná i 

dostanete nějaké prémie nebo odměny. 

Hodně utrácíte a nehlídáte si výdaje, dejte si 

na to pozor, ať se vám to nevymstí. Také vás 

budou štvát lidi, kteří raději sedí doma, 

protože vy jste velmi aktivní a chtěli byste 

stále něco podnikat. 

Kozoroh (22.12.-20.1.) 

Možná se potkáte s někým z minulosti, 

s nějakým starým známým, přeskočí mezi 

vámi jiskra a může z toho být velká láska. 

Nebudete mít problém s financemi, můžete si 

udělat radost dárkem pro sebe nebo udělat 

radost ostatním. 

Vodnář (21.1.-20.2.) 

Nebudete mít náladu na milostně hrátky, váš 

protějšek to vycítí a bude ho to trápit. V 

zaměstnání se vám bude dařit, ale pozor na 

to, aby vám práce nevysávala energii. Raději 

se věnujete svým koníčkům a naučte se nové 

věci. 

Ryby (21.2.-20.3.) 

Mělo by se vám dařit jak v lásce, tak v 

zaměstnání. Vaše energie a nasazení je 

obdivuhodné. S penězi budete mít také štěstí, 

můžete očekávat dary, výhry. Budete aktivní a 

veselí. 

 

Býk (21.4.-21.5.) 

Charakteristika 

Býci mají klidnou a vyrovnanou povahu, 

jsou to velcí pohodáři, ale zároveň si 

zakládají na své práci. Když se pro něco 

nadchnou, dokáží velmi tvrdě pracovat a 

uskutečnit svůj sen. Jsou zodpovědní, 

milují mít kolem sebe luxus a pohodlí. 

Měsíční horoskop 

Na počátku dubna budou vaše vztahy pokulhávat, proto byste si měli 

dávat pozor jakými lidmi se obklopujete, budete mít štěstí na lidi, 

kteří vám berou energii. Zbytečně se nestresujte, možná budete 

vyčerpaní z práce, ale nenechte se tím pohltit. Vytřídíte lidi, kteří si 

stále stěžují a jsou negativní, a budete hned šťastnější. Naučíte se 

šetřit a peníze budou jen přibývat. 

U nás na OA: Ing. Pavla Boxanová 

 

Beran (21.3. -20.4.) 

Charakteristika 

Berani jsou známí tím, že jsou tvrdohlaví 

a výbušní, vládne jim živel ohně, proto 

překypují životní energií. Když se pro 

něco nadchnou, jsou průbojní a 

ambiciózní, chtěli by všechno hned a umí 

si prosadit svou. 

 
Měsíční horoskop 

Tento měsíc se vám bude dařit v lásce, práci, ale i finančně. 

Lidé se s vámi budou cítit výborně a i v zaměstnání si nadřízení 

všimnou vaši snahy. Snažte se obklopovat lidmi, kteří Vás 

něčím obohacují. Tento měsíc také bude přát vašemu 

hospodaření s časem, budete mít čas na svoji rodinu, výlety 

s přáteli i sami na sebe. 

U nás na OA : Mgr. Daniela Pokorná 

 



 

 

 

 

Děkujeme, že jste dočetli až sem, 

a doufáme, že se Vám naše 

vydání líbilo! 
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