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Milí čtenáři a milé čtenářky, 

rok se s rokem sešel a je tady opět další číslo školního časopisu „Delirium“, které pro Vás připravila 
třída 3.C. Dočtete se zde nejrůznější informace ze života na naší Obchodce. 

Můžete se těšit na seznámení s projektem „Komunitní zahrada s venkovní učebnou“, objevíte zde 
reportáž žáků účastnících se projektu Erasmus, s kterým měli možnost vyjet do Portugalska a 

Rakouska, dočtete se o životě v Kolumbii pohledem našeho studenta, představíme Vám Majáles 
aneb „oslava krás studentského života“, rozhovor s králem naší školy, dočtete se o vizi naší školy 
v rozhovoru s naší paní ředitelkou, čeká Vás článek na téma „projektový den s literaturou“ který 
letos žáky zavedl do kláštera Zlatá Koruna a do Letohrádku Hvězda, přineseme Vám zprávu ze sou-
těže „Borci klávesnice“, dočtete se o sportu na naší škole očima profesionálních sportovců z řad 
studentů, ukážeme Vám netradiční chutné ukrajinské recepty, provedeme Vás tipy na filmy a knihy, 
které nás zaujali a v neposlední řadě se můžete těšit na zajímavé křížovky, ankety, a kvízy. 

Doufáme, že Vás naše číslo nebude nudit, ba naopak, že budete s chutí otáčet jeho stránky. 

Eliška Cardová 

Úvodník 



 

 

O vizi školy s paní ředitelkou 

Jana Hafnerová, Klára Navrátilová 

Začínáte 2. ředitelské období. Jaká byla Vaše očekávání ohledně postu ředitelky 
školy? Naplnila se? 

OACB spolupracuje s Jihočeskou univerzitou. 
Čeho se tato spolupráce týká? 

Studenti Filozofické fakulty u nás konají své pedago-
gické praxe při výuce českého jazyka a literatury, 
anglického a francouzského jazyka. Praxe vede s 
nadšením a zcela dobrovolně několik našich  
zkušených učitelek. 

Se zástupci Ekonomické fakulty si sdělujeme, jakou 
máme představu o tom, co umí a zná absolvent naší 
školy, plánujeme aktivity, při kterých by se setkali 
naši žáci a studenti 
Ekonomické fakulty.  

Jakou máte vizi o budoucnosti naší 
školy? Je něco, co byste chtěla  
v nejbližší době změnit? 

Měli bychom být přívětivou školou. Žáci mají 
prostor a příležitost k dosažení úspěchu, 
vyjádření názorů, uplatnění svých nápadů  
a kreativity. Učitele baví vyučovaný obor,  
vytváří přátelskou atmosféru.  

Co považujete za Váš největší úspěch 
na této pozici? 

Šestiletým úsilím jsme zachovali dobré jmé-
no školy. Žáci se při pozdravu usmívají, 
učitelé přichází s dalšími nápady. 

Schopní studovat, pokud své předpoklady ke stu-
diu využijí, se spoustou zájmů a dobrých nápadů.  

Jak byste ohodnotila žáky naší školy? 

Ze své předchozí praxe jsem věděla, že musím očekávat práci časově a organizačně náročnou, jejíž 
výsledky budou vidět až po uplynutí delší doby. V tomto ohledu se očekávání skutečně naplnila. 
Vymysleli jsme s učiteli nové předměty, upravili vnitřní prostory školy, vybavili jsme školu novými 
technologiemi, zvýšil se zájem žáků o školu. Myslím si, že jsme se posunuli. Velké díky patří mnoha 
našim učitelům, kteří v tomto šestiletém období byli velice kreativní a realizovali své nápady  

České Budějovice, 20. 10. 2022 
Ing. Lenka Kubátová, ředitelka OA 



 

 

S ERASMEM v Portugalsku 

V Rakousku s ERASMEM 

Ukrajinské recepty 

OA a 
zahraničí 

Studium v Kolumbii a zároveň na 
OA – Všechno je možné!  

OA a 
zahraničí 



 

 

Studium v Kolumbii  
a zároveň na OA –  
Všechno je možné! 

Díky Rotary Clubu jsem dostal možnost celý rok žít a studovat v Bogotě. Škola mi na-
víc umožnila studovat 3. ročník online. 
 
Do Kolumbie jsem přiletěl dne 26. 8. 2022 okolo 8. hodiny večer místního času plný 
očekávání a připravený na nové zážitky. Mezi výměnnými studenty se říká, že první 
nepříjemný pocit je, když po dlouhém (pro mě 12hodinovém) letu a seznamování 
s novou rodinou, u které budete bydlet minimálně několik měsíců, zavřete dveře od 
svého pokoje a dojde Vám, že vlastně již není cesty zpět a v tento moment pro vás 
začíná nový život bez lidí, které znáte a můžete se na ně obrátit. To se samozřejmě 
dostavilo i u mě. 
 
Největší bariérou pro mě byl a stále, i když méně, je jazyk. Španělštinu jsem se vlast-
ně začal učit v momentě, kdy jsem vystoupil z letadla v Bogotě. Do té doby jsem 
španělsky neuměl vůbec. Pomalu jsem se tedy začal seznamovat s novými lidmi a 
poznávat kulturu Kolumbie.  
 

 
 

 
 
 
 
 
Asi po týdnu jsem se dozvěděl, že ve vedlejším 
paneláku bydlí pan Pavel s rodinou z České re-
publiky, který pracuje na nedaleké české amba-
sádě. Vyměnili jsme 
si kontakty, občas se 
venku potkáme a po-
povídáme. Je hezké 
slyšet češtinu v 10 
milionové Bogotě. 
 Kolumbie—Bogotá 



 

 

 

Jídlo je tady fantastické a snad se mi 
nestalo, že by mi něco nechutnalo. 
Akorát je tady bez výjimky každý den 
k obědu nebo k večeři rýže. 

 

 

 

 

Do školy chodím společně s výměnným studentem ze Švýcarska Manuelem, který bydlí 
nedaleko ode mne.  Ze začátku pro nás bylo chození do kolumbijské školy hodně odlišné 
od té, na kterou jsme byli zvyklí. Škola je denně od 7 do 15:30 a vyučovací hodiny tady 
mají 90 min. Přestávky máme jenom dvě denně. Po druhé hodině 30 minut a pak hodino-
vou pauzu na oběd, při které se hraje např. basketbal nebo frisbee. Zkombinovat českou 
školu s tou kolumbijskou je někdy hodně složité, zejména kvůli časové náročnosti a posu-
nu (- 7 hodin), ale není to nesplnitelný úkol. 

 

První měsíc je zpravidla pro 
všechny nejtěžší, kvůli adaptaci 
a bariérám, které mezi lidmi 
z Evropy a Jižní Ameriky jsou. 
Ale teď, po měsíci a půl, mohu 
říct, že jsem rád za své rozhod-
nutí strávit školní rok v Kolumbii 
a doufám, že to bude nejlepší 
rok mého života. Jestli máte 
možnost jet kamkoliv na vý-
měnný pobyt, jako jsem měl já, 
nebo zkrátka jen cestovat, urči-
tě ji využijte. Naučíte se jazyk, 
poznáte lidi z celého světa a vy-
zkoušíte si žít mimo Českou re-
publiku. Myslím si, že toho ni-
kdy nebudete litovat.  

Vojtěch Paťha 



 

 

 

 

1. den—Neděle 
Nás společný výlet začal v 
neděli po poledni, kdy 
jsme se z Českých Budějo-
vic vydali vlakem na ví-
deňské letiště, odkud jsme 
odlétali do Lisabonu. Ne-
vyhnula se nám ani menší 
komplikace a naše letadlo 
mělo hodinové zpoždění. 
To nám ovšem náladu ne-
zkazilo a krátce po půlnoci 
jsme už natěšeně jeli na 
naše ubytování v Barreiru. 

2. den—Pondělí 
V pondělí ráno jsme se po sní-
dani vydali do hostitelské ško-
ly Escola Secundária Augusto 
Cabrita, kde proběhlo uvítání 
a zároveň rozdělení do mezi-
národních skupin. Hned poté 
nás čekala prohlídka města 
Barreiro a oběd. Po obědě 
jsme šli na exkurzi do charita-
tivní společnosti REFOOD 
Barreiro Centre. Večer nás če-
kala výborná večeře a pro-
cházka nočním Barreirem. 

 

28. března—1. dubna 2022 

S ERASMEM  
v Portugalsku 



 

 

3. den—Úterý 

V úterý jsme po příchodu do školy 
vyjeli na prohlídku Azeitão Village, 
další zastávka byla Arrábida National 
Park, Oceanographic, Machada Natio-
nal Park Life Biodiscoveries. Po příjez-
du zpět do Barreira pro nás byl připra-
vený kvíz, ve kterém jsme zjišťovali, 
co vše si pamatujeme z návštěvy or-
ganizace REFOOD. Večer jsme měli 
Training Presentations Workshop, kde 
jsme si zlepšili komunikační schopnos-
ti a schopnost prezentovat. 

 

4. den—Středa 

Ve středu nás čekala škola.  Byli jsme 
začleněni do kolektivu celé školy, kde 
nás občas překvapilo, jaký rozruch na-
še návštěva způsobila. Výuka probíha-
la v angličtině a některé z hodin se 
jmenovaly např. Project Management 
nebo Circural Economy. Večer jsme šli 
na studentskou večeři, kde jsme měli 
možnost si více se studenty z jiných 
zemí popovídat. 

 

5. den—Čtvrtek 

Ve čtvrtek ráno jsme vyjeli společně s ostatními 
účastníky na výlet do nádherného města Sintra, 
kde jsme poznávali její historické centrum. I přes-
to, že celé dopoledne lehce pršelo, nakonec se 
počasí umoudřilo a poté co jsme ze Sintry přijíž-
děli do Lisabonu bylo krásně slunečno. Prošli jsme 
si historické centrum, různé památky, například 
náměstí Praça do Comércio. Večer jsme zakončili 
v místní restauraci v Barreiru, kde jsme zažili 
opravdovou domácí atmosféru Portugalska. 

6. den—Pátek 

V pátek jsme ve škole prezentovali všichni naše 
finální prezentace. Naše prezentace byla o projek-
tu Community garden with open-air classroom. 
Po poslední prezentaci jsme získali certifikáty oh-
ledně absolvování tohoto projektu a čekal nás již 
poslední společný oběd po kterém jsme se všichni 
rozloučili. Naše skupinka se vydala do Lisabonu, 
kde se nám ve čtvrtek moc líbilo, ještě jednou 
jsme si ho prošli a večer jsme si dali ještě výbor-
nou večeři. 

Jestli budete mít možnost se zúčastnit jakéhoko-
liv programu, kde můžete poznat novou kulturu 
a poznat nové lidi, tak do toho určitě jděte. 
Opravdu vám to dá hodně ve všech směrech :) 

Jaroslava Kaiferová, Nikola Smítková 



 

 

8. – 13. května 2022 se konal 
výjezd projektu ERASMUS do 
rakouského města Linz. Do Lin-
ce jelo 6 studentů a 2 učitelé, 
kteří reprezentovali nejen Ob-
chodní akademii, ale i Českou 
republiku mezi další mi pěti ze-
měmi (Rakousko, Portugalsko, 
Bulharsko, Slovinsko, Itálie). 

Studenti měli daný program už před odjezdem. Kromě přednášek a prací se 
studenty z ostatních zemí  navštívili  třeba také Ars Electronica Center. Téměř 
vše bylo placené EU, každý student dokonce dostal 150 euro na jídlo.  

V Rakousku s ERASMEM 

Kdybych mohl, určitě 
bych neváhal jet znovu. 

Mně osobně se výjezd velice líbil, skupiny z ostatních zemí byli přátelští a 
vcelku komunikativní i když nikdo nemluvil ve svém mateřském jazyce. Stu-
denti dostali překvapivě mnoho svobody. Mohli poznávat a trávit čas 
s ostatními studenty i mimo zadaný program. Řekl bych, že jsme si nejvíce ro-
zuměli se Slovinci. 

Dominik Soukal 



 

 

Ukrajinské recepty 

Každá země má svou vlastní speci-
fickou kuchyni, kterou se liší od okol-
ních států. Chceme vás seznámit s 
ukrajinskou kuchyni a tradičními 
pokrmy, které snadno připravíte. 

UKRAJINSKÝ BORŠČ 

INGREDIENCE 

 

300 g vepřového masa 

300 g hovězího masa 

3 až 4 brambory 

½ středního hlávkového zelí 

400 g předvařené červené řepy 

1 velká mrkev 

2 střední cibule 

50 až 60 g rajčatového protlaku 

2 bobkové listy 

10 kuliček celého černého pepře 

50 ml jablečného octa 

sůl podle vlastní chuti 

svazek čerstvého kopru 



 

 

4.  

Vše přidáme ke směsi v hrnci, vaříme 2-3 minuty a po vzkypění a 
poté vypneme oheň. Přidáme jablečný ocet, drcený česnek, nase-
kaný čerstvý kopr a petržel, dosolíme podle vlastní chuti.  

1.  
Maso opláchneme, nakrájíme na střední kostky a vložíme do hrn-
ce společně s 1 celou cibulí, bobkovými listy, pepřem a zalijeme 
studenou vodu. Necháme vařit do změknutí cca 1-1,5 h.  

2.  

Zatímco se vaří vývar, nakrájíme zelí a mrkev na tenké nudličky, 

brambory na kostičky. Potom cibuli vyjmeme a vložíme bram-

bory, které vaříme 15 minut. Poté vyjmeme bobkové listy. 

3.  

Osmažíme cibuli dozlatova, přidáme mrkev a necháme smažit. 
Řepu nastrouháme na větším struhadle a přidáme na pánev, 
osolíme, opepříme, přidáme rajčatový protlak a cca 10 min du-

5.  

Přikryjeme boršč pokličkou a necháme stát cca 15 minut. Servíruje-
me se zakysanou smetanou.  

Dobrou chuť! 



 

 

SYRNIKY  
1. 

2. 

Do tvarohu přidáme cukr, sůl, 
vejce a promícháme vidličkou do 
hladka. Poté přidáme mouku. 
Pokud je tvaroh dost měkký, při-
dáme o lžíci více mouky. Hlavně 
nepřehánět s moukou, aby syrni-
ky byly nadýchané.  

Navlhčíme si ruce malým množ-
ství vody a z tvarohu vytvoříme 
malé kuličky o průměru 3-4 cm. 
Vytvoříme krásné malé tvarohové 
koláčky a obalíme v mouce, aby 
neztratily tvar. 

Ukrajinské recepty 

INGREDIENCE 

500 g tučného tvarohu 

2 vejce 

cca 100 g měkké mouky 

špetka soli 

80 g cukru (může být i  

vanilkový) 

olej na smažení (kokosový/
olivový/slunečný) 

Alisa Yakubchuk  



 

 

4. Chcete-li odstranit přebytečné máslo z hotových syrniků, 

nejprve je přene na papírový ručník. Poté syrniky přeneste 

na talíř. Servírovat můžete se zakysanou smetanou, dže-

mem, medem, ořechy a čerstvými ovoci. 

3. 
Předehřejeme pánev, přilejeme 

olej a smažíme na střední teplotě. 

Pánev by se měla dostatečně za-

hřát. Smažíme z každé strany cca 2-

3 minuty.  

Nechte si chutnat! 



 

 

Karolína Kupková 

 Řešení: Krkonoše; Rimbaud; Párek; Stařec a moře; 

Lyrika; Čučoriedka; Praha; Propiska; Shakespeare; 

Hello Kitty 

Křížovka 

1. Největší pohoří České republiky? 

2. Prokletý básník, který napsal Sezónu v pekle? 

3. Co se nejrychleji vyprodá v bufetu? 

4. Literární druh, který nemá děj? 

5. Jak se řekne slovensky borůvka? 

6. Hlavní město České republiky? 

7. Psací potřeba? 

8. Kdo napsal Romea a Julii? 

9. Kreslená postavička kočky? 

_________________byl český spisovatel, intelektuál, novi-
nář, dramatik, překladatel a amatérský fotograf. Byl mladší 

bratr malíře a spisovatele Josefa Čapka. 



 

 

 

 
 

Navrhni projekt“ - 1. místo v České republice 

Sport na naší škole 
Literatura nás baví 

Aktivity 
školy 



 

 

Lenka Trošková 

Již druhým rokem se naše škola zúčastnila prestižní soutěže Navrhni projekt. V letošním jubilejním  
10. ročníku vyhrál v soutěži návrh Komunitní zahrada s venkovní učebnou, který pod vedením paní  
učitelky Stanislavy Velcové připravili žáci letošního 3. ročníku: Jan Hrdlička, Lenka Trošková, 

„Navrhni projekt“ 
1. místo v České republice 

Když jsme na začátku druhého ročníku byli osloveni paní učitelkou Velcovou, zda se nechceme 
zúčastnit soutěže Navrhni projekt nečekali jsme, co vše nám tato soutěž přinese. 

Se 78 přihlášenými projekty se jednalo o nejsilnější ročník. S projektem Komunitní zahrada 
s venkovní učebnou jsme se dostali do celostátního kola, ve kterém náš projekt obsadil první místo a 
tím se stal nejlepším projektem za rok 2022 v této soutěži.   



 

 

Sport na naší škole 

Ondřej Novák, Lukáš Hrabák, Petr Kosík 

Každoročně se škola účastní několika turnajů, kterých se účastní celá škola. Zúčastnili jsme se 
fotbalového, florbalového (a v rámci Majálesu) frisbee a volejbalu. Ve kterých jsme výborně 
obstáli.   

Turnaje mezi školami  

Kurzy 

V prvním ročníku se každoročně pořádá lyžařský kurz, kterého jsme se nezúčastnili z důvodu 
distanční výuky. Jedná se o pětidenní lyžařský výcvik. V druhém ročníku se koná letní cyklistický 
kurz, na Lipně, kde jsme objevovali krásu Lipna na kole a měli jsme jednodenní sjezd řeky na 
raftech. Také jsme se účastnili týmových her v kempu a různých soutěžích, které pořádali učitelé 
(např. jízda na kajaku, volejbal, fotbal). Na konci letošního roku nás čeká dvoudenní vodácký kurz, 
po řece Vltavě.   

Jak spolupracuje škola se sportem? To je velmi důležitá otázka pro každého sportovce, který se 
hlásí na naši školu. Pravda je, že škola podporuje sportovce uvolňováním z výuky, možností dopsá-
ním si testů a kompletním uvolněním z tělesné výchovy. Konkrétně s fotbalovým týmem  
SK Dynamo České Budějovice je zde nastavena velmi úzká spolupráce. Veškerá absence z  
důvodu zápasu či tréninku je nezapočtená.  

Podpora sportovců na naší škole 



 

 

Jakub Ľalík, Martin Balcer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den s literaturou na OACB  

Druhá skupina se vypravila do Kláštera ve Zlaté Koruně, 
kde byli studenti pod dohledem skvělého průvodce 
seznámeni s celým areálem.  

Jakožto jeden z návštěvníků Zlaté Koruny mám to potěšení Vám exkurzi přiblížit.   

První trasa prohlídky, prohlídka bývalého kláštera, kterou je možné projít pouze s výkladem průvodce, vede 
přízemím malého konventu, unikátní gotickou patrovou kaplí Andělů strážných do velkého konventu s 
křížovou chodbou. Prohlídka byla zakončena v monumentálním kostele Nanebevzetí Panny Marie, 
největším chrámu na jihu Čech.   

Opatská kaple – druhá prohlídková trasa Vás zavede do soukromé kaple hlavního představitele kláštera. 
Než vstoupíte do samotné kaple, ocitnete se ve vstupní síni, která v sobě spojovala funkci reprezentativního 
vstupu a ústředního sálu, z něhož se vstupovalo do bytu opata, opatské kaple a k hostinským pokojům. 
Kaple byla vybudována na oktogonálním půdorysu s hruškovitými žebry.   

Klášterní lapidárium je třetím prohlídkovým okruhem, který je umístěn ve třech sklepních místnostech. 
Uvidíte zde stavební kamenické prvky kláštera nalezené při jeho rekonstrukci, které ilustrují nejen vývoj 
kamenického řemesla od 13. do 18. století, ale i technologii klenebních konstrukcí.   

Třetí a také poslední skupina si užila 
aktivity ve škole. Díky interaktivním 
hrám si studenti vyzkoušeli své znalosti 
v literatuře. 

Literatura nás baví 

Ve čtvrtek 22. září se na OA konal Den s literaturou, kterého se zúčastnili studenti 3. ročníku.   

První skupina studentů navštívila Prahu, 
konkrétně renesanční letohrádek Hvězda 
na Praze 6. Studenti si mohli prohlédnout 
výstavu Setiny, věnovanou tvorbě již 
zesnulé Bohumile Grögerové. 



 

 

Klára Zavřelová, Michaela Palkosková 

Honza málem králem, českobudějovický majáles 

Budějovický majáles je týdenní festival, který probíhá od roku 2004. Patří k  největším Majálesům 

ČR. Organizační tým je tvořen převážně studenty ze středních škol a pravidelně se mění, aby 

mohli přicházet stále noví členi týmu. 

Také naše škola se účastní tohoto 

skvělého festivalu. Proto jsme zašli 

za králem naší Obchodky, aby nám 

přiblížil dění i z jiného pohledu, než 

z jakého ho znají studenti. 

JAN HRDLIČKA 

18 let 

Král OACB 

-  jako král nás reprezentoval 
   2 roky po sobě 

Rozhovor s králem 

1. Víme, že jsi byl vybrán za krále dvakrát za sebou, bylo to časově náročné? 

      Časově náročné to je hodně, člověk si musí všechno rozplánovat, aby vše bylo, jak má, a hlavně 
v souladu s pokyny od Majálesu. Když vás to ale baví, nevadí vám to. 

 

2. Byl jsi králem i v období pandemie, jaké to bylo s porovnáním následujícího roku? 

      Díky super majatýmu jsem to já jako král moc nevnímal. Paradoxně jsem si ten pandemický roč-
ník užil možná trochu více. Pro ostatní lidi a fanoušky Majálesu je ale samozřejmě lepší, když 
žádná pandemie u toho neprobíhá. 

- téma školy minulý rok: Lázeňští šviháci 



 

 

Klára Zavřelová,  
Michaela Palkosková 

Honza málem králem, českobudějovický majáles 

Rozhovor s králem 

3. Jaké úkoly jsi jako král musel podstoupit? 

       Kdybych měl vybrat něco bizarního, tak určitě to, že jsem musel v restauraci zajít 
k náhodnému člověku a zeptat se, zda mi nedá ochutnat. Na zpívání v autobuse plném babiček 
se taky zapomenou nedá. 

 

 

4. Co bylo podle tebe na Majálesu nejlepší? 

       Originalita. Každý ročník je pestrý a jiný, vždycky vás čeká něco nového. 

 

 

5.  A co naopak bys hodnotil záporně? 

       Rozdíl mezi gymply a odbornými školami. V té soutěži králů je to znatelně nevyrovnané a není 
to tomu přizpůsobené. 

 

 

6. Jak ses cítil, když si projížděl průvodem? 

       Neskutečně. Jedete na vozítku, všichni křičí Vaše jméno nebo jméno Vaší školy a máte chvíli 
pocit, že jste fakt král. 

 

 

7. A co bys vzkázal uchazečům naší školy? 

       Určitě si to pořádně rozmyslet. Jít na den otevřených dveří, zjistit si toho co nejvíce, udělat si 
porovnání s jinými školami a rozhodnutí udělat až si budete naprosto jisti. Já mám naši školu 
moc rád a vím, že na ni budu vzpomínat v dobrém. Člověk ale musí vědět, co chce, a hlavně si 
do toho nenechat mluvit od rodičů, tímto apeluji na úplně všechny rodiče.  



 

 

 

Podnikání nejen teoreticky! 
Během předmětu POP (Podnikání v praxi) si jako studenti Obchodní akademie můžete 
vyzkoušet založení a provoz firmy. 

Letos u nás funguje celkem pět studentských firem. 
Jednou z nich je firma DUST, která se zabývá výrobou 
bomb a prášků do koupele. V jejich sortimentu můžete 
najít koupelové bomby v rámci různých limitovaných 
edic, například na Vánoce či Valentýna. Prášky, ze  

kterých se bomby vyrábí, šumí při rozpuštění, jsou 
třpytivé a vodu krásně obarví. Navíc některé obsahují 
bylinky s uklidňujícími účinky a jsou proto ideální po 
dni plném náročných testů a otravných lidí. 

Dále bychom rády zmínily firmu WoP, jež pro-
dukuje parfémy - jak pro dámy, tak pro pány. 
Případně je zde možnost zakoupení vonného 
difuzéru, díky kterému vám bude vonět celý 
byt. 

Po pár úvodních hodinách, nejedná-li se o službu, se můžete vrhnout na shánění 
materiálu a postupné vytváření produktu. 

Ve druhém ročníku se vše o založení podniku naučíte teoreticky a ve třetím ročníku 
založíte vlastní studentkou firmu. Se spolužáky vymyslíte podnikatelský záměr, na-
vrhnete logo a domluvíte se na názvu vaší firmy. Je také potřeba rozdělit si jednotli-
vé funkce a pozice. 

Veronika Petroušková, Veronika Rozboudová 



 

 

Eliška Janů, Klára Peroutková 

Kvíz 
1. Ve které ulici se nachází Obchodní 
akademie? 

a) Dobrovodská 

b) Dukelská 

c) Husova 

2. Ve kterém předmětu se učíme prstoklad? 

a) PEK 

b) PUC 

c) IKT 

3. Jaké číslo učebny chybí na naší 

škole? 

a) 6 

b) 13 

c) 8 

4. Nachází se v naší škole nějaké posilovací 
stroje? 

a) ano 

b) ne 

5. Co je neobvyklého na učebně 22? 

a) žádná okna 

b) slepé klávesnice 

c) žádný signál 

6. Jaké křestní jméno má naše paní 

ředitelka? 

a) Jana 

b) Lenka 

c) Alena 

7. Jaký/á autor/ka napsal/a dílo ,, Kříž u 
potoka“? 

a) Karolína Světlá 

b) Božena Němcová 

c) Karel Čapek 

8. Jak se jmenuje program, ve kterém účtuje-
me v hodině účetnictví? 

a) ZAV 

b) POHODA 

c) ATF 

9. Kolik oborů má naše škola? 

a) 3 

b) 1 

c) 2 

10. Jak se jmenuje program, kde se učíme 
psát všemi deseti? 

a) POHODA 

b) ZAV 

c) Word 

Eliška Janů, Klára Peroutková  



 

 

Soutěže na Obchodce 

„Borci klávesnice“ 
Soutěže a aktivity v odborných předmětech 



 

 

Jan Říha, Tomáš Sháněl 

Soutěže a aktivity v odborných předmětech  

Obchodní akademie se jako odborná škola účastní mnoha ekonomických soutěží a aktivit. A vedeme 
si v nich velice úspěšně. Každoročně se pořádají na naší škole různé soutěže. V letošním roce 
proběhla na konci září soutěž “Účetní derby“. V soutěži se utkalo 16 vybraných žáků třetích ročníků. 
Žáci, kteří se umístili na prvním a druhém místě, se zúčastní krajského kola, kde změří a porovnají 
své znalosti se žáky z jiných škol. Držme jim pěsti!  

Dále v říjnu proběhlo krajské kolo soutěže EKONOMICKÝ TÝM JUNIOR 2022. Byly vybrány dva týmy 
z řad žáků čtvrtých ročníků naší školy. Naši reprezentanti si vedli obdivuhodně, předvedli skvělé výko-
ny a patří jim za to velké DÍKY!  



 

 

Jan Říha, Tomáš Sháněl 

Soutěže a aktivity v odborných předmětech  

V letošním školním roce nás ještě čeká soutěž ,, Borec klávesnice“. Každým rokem se jí účastní 
vybraní žáci. 

Další soutěž je „MÁ DÁTI DAL“, která je podobná jako „účetní derby“. Obě dvě jsou soutěže 
v účetnictví. Soutěž pořádá SVŠE Znojmo. Naposledy se konala v roce 2021 online v době  
koronaviru. Skládá se ze dvou částí: teoretické a praktické. Naposledy se naše dvě žačky umístily na 
12. a 14. místě z 82 účastníků, a tak postoupily do finále ve Znojmě.  



 

 

Kateřina Štindlová 

Naše každoroční soutěž „Borci klávesnice“ 

Chtěl/a bys vyhrát nějakou soutěž na naší škole a umíš psát na klávesnici? Zapoj se do 
naší soutěže, která se koná každoročně v jarních měsících školního roku. 

Členíme 2 kategorie: 
 1. ročník 

 2.-4. ročník 

Pokud se umístíš na prvních 
místech, na školní kolo poté  
navazuje kolo krajské a soutěž 
pokračuje. 

Soutěž „Borci klávesnice“ vyhrávají tři nejlepší studenti, kteří mají v malíčku 
rychlost i přesnost. 



 

 

Aneta Marková 

Tipy na film 
 

 

 

 

Film vypráví o zrození nejslavnějšího vojevůdce českých zemí – Janu Žižkovi, který byl nájemným 
žoldnéřem. Stal se legendárním válečníkem, kterého nikdo nedokázal jen tak porazit. 

Jan Žižka Válečné drama (2022) 

Na konci 14. století jsou Země Koruny české plné tyranie a násilí. Jan Žižka a jeho skupina žoldnéřů jsou 
najati na ochranu králova zástupce. Jan prokáže skvělé strategické a bojovné schopnosti a následně je 
prověřen službou pro samotného krále Václava IV.  

Zemi ale ve skutečnosti ovládá Jindřich z Rožmberka. Jan dostává další úkol, a to unést Rožmberkovu 
snoubenku Kateřinu. Tím se ale zaplétá do velkých problémů.  

Nezbývá mu nic jiného než začít bojovat. Vášeň, vina, chtíč i pomsta se stávají hnací jeho sílou.   

V tento moment se z nájemného žoldnéře stává legenda české historie. Rodí se vojevůdce, který je 
schopen bojovat za vše, v co věří.  

Klan Gucci Filmové drama 

Tento film je inspirován skutečnou událostí v rodině Gucci. Popisuje nádherné setkání Maurizia 
Gucciho a Patrizie Reggiani, kteří později vytvoří nádherný novomanželský pár. Později se ale Patrizii 
zalíbilo jmění rodiny Gucci, a tak začala rozhodovat o budoucnosti rodinné firmy.   

Objevují se zde samé lži, podfuky, nenávist a později i rozvod „nerozlučné“ dvojice Maurizia a 
Patrizie. V roce 1983 zemřel Mauriziův otec a ten tak zdědil jeho 50% podíl ve firmě. Zapojil se do 
soudních bitev ve snaze odstranit z představenstva členy své rodiny. 

Maurizia později přestává bavit Patriino šílené rozhodování, vymýšlení nápadů a později předává své 
srdce milence Paole Franchi.  

Tímto krokem Patrizie přichází nejen o své peníze, ale i o svůj rozum. Nedokáže unést tu myšlenku, že 
Maurizio si našel za ni náhradu a že jeho nová paní bude budoucí dědičkou jmění klanu Gucci.  

Proto si najme nájemné vrahy a přikáže, aby zatřelili Maurizia. Tímto se klan rozpouští a novými 
majiteli se stává společnost Investcorp, která odkoupila firmu za necelých 135 milionů dolarů.  



 

 

Veronika Petroušková 

Suzanne Collins - Hunger Games: Aréna smrti 

Jedná se o první knihu z velmi úspěšné trilogie americké autorky Suzanne Collins, jež vyšla roku 
2008 a o čtyři roky později se dočkala filmové adaptace režiséra Garyho Rosse.   

Děj se odehrává v zemi Panem, jehož hlavním městem je impozantní Kapitol, který ovládá a řídí 
zbylých dvanáct krajů. Každý rok nutí vyslat dva zástupce z jednotlivých krajů, aby se účastnili 
Hladových her, kde bojují o svůj život.   

Kniha sleduje příběh Katniss Everdeenové z chudého dvanáctého kraje. Katniss se dobrovolně 
přihlásila k účasti v 74. ročníku Hladových her, aby zachránila svou mladší sestru Prim. Spolu s ní 
je do arény poslán i Peeta Mellark.  

Román je vtahující a má poutavý děj, který ale zpočátku vázne a je nudný. Později je děj o něco sviž-
nější a má rychlou gradaci. Kniha je jednoduše napsaná a čtivá. Mezi negativa bych zařadila 
nelogičnost některých věcí, především tedy nadčasových vynálezů a nedostatečné popsání 
fungování světa, navzdory tomu dílo hodnotím velmi kladně a rozhodně doporučuji jeho přečtení.    

Recenze na knihu 



 

 

Ernest Hemingway—Stařec a moře 

Recenze na knihu 

Veronika Rozboudová 

Knihu Stařec a moře od pana Hemingwaye známe snad všichni. Kromě jiného je novela součástí 
seznamu, ze kterého si vybíráme knihy pro maturitní zkoušku.  

„Nadčasová, brilantní,“ – těmito slovy začíná nejedno hodnocení. Byť je kniha krátká, pouhých 112 
stran, a tím více láká k přečtení, nemohu ji doporučit.    

Novela pojednávající o starém rybáři mě opravdu nebavila. Obrovské množství recenzí na internetu, 
popisující napínavý, dojemný děj, mě nadchlo, ovšem po přečtení prvních 20 stran jsem se musela 
k dalšímu čtení nutit.  

Jistě, kniha je brilantně napsaná, o Hemingwayově talentu není pochyb, ovšem děj této knihy je 
velmi, velmi pomalý a jednoduchý. Většina knihy popisuje samotné starcovo rybaření a rozvážný, 
unavený zápas s marlínem. Zlom přichází až ke konci, kdy se po starcově vyčerpávajícím rybaření 
objevují žraloci a děj nabírá na akčnosti.  

Konec příběhu byl pro mě skutečným zklamáním. Po dnech, kdy jsem přemáhala chuť knihu 
odložit a vybrat si jinou, nebyl autorem zvolený konec, tím, v co jsem doufala, ba naopak.  

Moje hodnocení však nehodlám nikomu nutit a tímto nechávám zbytek na Vás. Knihu si přečtěte, 
pokud máte chuť, a uvidíte, třeba Vás příjemně překvapí.  
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