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Úvodník
Benika Krůželová, šéfredaktorka

Vítáme prváky, máváme absolventům, přejeme štěstí
čtvrťákům! Prváky bychom měli trošku zasvětit do OAOlife,
takže – co se loni stalo?
Děkuji za otázku! Čas na menší #promo. Během podzimu jsme
poznávali Anglii a Francii, oslavili Evropský den jazyků,
uplatnili praktické schopnosti při Veletrhu fiktivních firem
v Košicích a později v Olomouci, fandili a soutěžili na
Sportovním dni. Před Vánoci jsme upustili páru ve vánoční
Vídni, navštívili poslance v Bruselu (je přece potřeba udělat si
vlivné kontakty) a sami si Evropský parlament přiblížili akcí
European Youth Parliament. Konference talentovaných žáků
nás inspirovala k lednovému soutěžení v PEKu. Kdo není
fanoušek tohoto sportu, nevadí – lyžák vychvalovali všichni
účastníci a na silový čtyřboj středních škol se i každý
nezúčastněný přišel podívat rád. Že je toho hodně? Je toho
víc! Třeťáci si obhlídli Holandsko. Šťastlivci zažili 3týdenní
praxi v Irsku. Den zdraví přinesl hlavně zamyšlení nad naším
životním stylem. Prošli jsme trasu z Martinova do Hlučína.
Množství akcí ale stejně nepřekazilo úspěšné ukončení
školního roku.
To nejzajímavější jsem snad vypíchla, nebudu už zdržovat vaše
oči před klouzáním po řádcích článků našich studentů.
S očními kapkami do toho!
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Krev, slzy a pot pro kousek dortu
a dobrý pocit z vítězství
Maja Šímová
Takhle nějak bych popsala náš boj PEK vs. prvák. Už první den
školy nás téměř všechny starší ročníky strašily, jak budeme
propadat právě v psaní všemi deseti. Upřímně? Propadala
jsem maximálně panice, jestli vůbec dojdu do druháku. A víte
co? Prošla jsem! Vlastně, všichni jsme prošli. Ono to není až
tak těžký předmět. Pro člověka s pevnými nervy. Jenomže
i ten největší kliďas nervy po první hodině PEKu ztratí. A to
bez výjimky.
Věty typu: „Jak to mám asi napsat?!“ „Nemám si tu ruku
rovnou roztrhnout?!“ nebo „Paní profesorko, to písmenko
fakt nejde napsat.“ byly každohodinovou rutinou. Holt nebylo
to s námi vůbec lehké. A taky je mi docela líto děvčat nosící
jméno Lenka. Všichni od druháku výš pochopí proč. Prváci
časem taky.
Avšak naše paní profesorky vědí, co platí asi na každého.
Správně. JÍDLO! Nejlépe dort. Co je víc než dort?! Dva dorty.
Přesně ty jsme dostali a na začátku září si na nich celá naše
třída pochutnala.
Takže prváci, už jste měli PEK? Je to hrůza, ale nebojte se, ta
dřina se vyplatí.
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Tímto bych chtěla za celou třídu 2. E poděkovat paní
profesorce Prokopové a omluvit se za všechny žvýkačky
a boty místo přezůvek.
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Vnitřní zen
Benika Krůželová

Co je nejlepší proti nezdravému školnímu stresu
doprovázeným vedrem? Den volna, přesněji řečeno Den
zdraví v rámci Mezinárodního týdne zdraví. Tentokrát v nové,
soutěžní formě – nošení školních knih a zákonů jsme vyměnili
za nošení kartičky na body.
O své zdraví bychom měli pečovat celý rok, ale může nás
překvapit nehoda. Proto celou akci zahajovala přednáška
Červeného kříže, kde jsme si oživili zapomenuté informace
a dozvěděli se nové. Po rozprchnutí jsme si užili bohatý
program. Stali se z nás aspirující kuchaři při poznávání bylinek,
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jogíni hledající vnitřní zen nebo florbalové hvězdy ve výcviku.
Zadýchali jste se? To nevadí, když už jsme měli zdravotní
přednášku, mohli jsme si změřit tlak a porovnat s normálem.
Nastal čas domáhat se odměny, ochutnali jsme domácí
nápoje – z nabídky jsme si mohli vybrat nealko mojito,
melounovou limonádu a bezový sirup. A co dělat s kartičkou?
Dala se vyměnit za vstupenku do bufetu a sníst si nějaký
dobrý muffin, buchtu nebo pomazánku – tím jsme snad
vyvrátili mýtus, že zdravé jídlo je jednotvárné.
Dostali jsme rady, jak dodržovat zdravý životní styl, měli
bychom je převést do skutečného života a začít využívat. Den
zdraví už se stal na naší škole tradicí. Příští nás čeká až za rok,
ale zdravě žít můžeme už dnes.
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Praxe v Irsku
Mgr. Lucie Cabáková a Ing. Mgr. Radmila Kosturová

V loňském školním roce měli vybraní studenti třetího ročníku
možnost vyjet za hranice naší vlasti a získat tak neocenitelné
životní zkušenosti.
Poté, co absolvovali přijímací pohovor a přípravný kurz, se
mohli vydat na třítýdenní odbornou praxi do Dublinu. Cestou
se naštěstí neobjevily žádné nečekané situace, a tak všichni ve
zdraví přistáli na dublinském letišti. Po příletu na ně čekali
zaměstnanci firmy SWAN Training Institute a rozvezli je do
jejich nových irských domovů. Irové jsou velmi přátelští a
ochotní lidé, takže se všem dostalo milého přivítání.
Po krátkém seznámení s Dublinem se studenti vydali na svá
dočasná pracoviště. Náplň jejich práce byla různorodá.
Někteří pracovali v restauracích či hotelech, jiní v účetní firmě
a další jako asistenti v IT firmě nebo cestovní agentuře.
Čas strávený v Irsku však nebyl jen časem stráveným v práci,
ale také možností seznámit se s různými místy a užít si jinou
kulturu. Všichni společně navštívili Mohérové útesy na
pobřeží Atlantického oceánu a malebné přístavní městečko
Galway. Výhledy z útesů byly opravdu kouzelné a všem se
moc líbily.
Během tří týdnů strávených v cizí zemi si museli studenti
poradit s mnoha problémy a domů se tak vrátili bohatší
o spoustu nových zážitků a neocenitelných zkušeností, které
se jim v životě budou určitě hodit.
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Tuto skvělou příležitost ke zdokonalení jazyka a načerpání
nových zkušeností budou mít třeťáci i v letošním školním
roce. Na ty nejlepší vybrané studenty čeká odborná praxe
v Anglii, Německu a Španělsku.
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Rozhovory s hvězdami
Maja Matějková
Naše škola je plná chytrých a nadaných studentů. Pojďme se
podívat ale na ty „Best of best“, kteří byli oceněni na začátku
školního roku, a to hned ve třech kategoriích.
1) NEJLEPŠÍ PROSPĚCH
* Byly jste oceněné za prospěch. Prospěch 1,00 - gratulace.
Jaká byla vaše motivace? Nebo máte třeba nějaké rady, jak se
učit, pro ty, kteří jsou vůbec rádi že prolezli do dalších
ročníků? *

Klára Javorková (2. S): „Motivaci žádnou nemám, až na dobrý
pocit při rozdávání vysvědčení. Nikdy jsem se nijak zvlášť
nesnažila mít dobré známky. V tomhle mám asi jenom štěstí.
A moje rada je neudělat si z učitelů nepřátele!“
Veronika Slavíková (3. E): „Je sice pravda, že minulý školní rok
jsem dosáhla prospěchu 1,0, ale myslím si, že to není u mě
zrovna o motivaci, protože jsem nikdy neměla nejhorší
známky. Spíš je důležité se na určité věci soustředit a mít
s nimi trpělivost, když to hned nejde.“
Benedikta Krůželová (3. S): „Motivací bylo jet do zahraničí.
Ohledně učení – učivo na sebe často navazuje a potřebuješ
„pevné základy“, abys mohla přistavovat. Jak říkala jedna
z mých známých – nemůžete číst, pokud neznáte abecedu.
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K jazykům se nachází motivace snadno – existuje tolik špatně
přeložených knih, až moc cizojazyčných vtipů a přespříliš
možností pohladit si psa v zahraničí.“
2) SKOKANI ROKU
*Slečny, byly jste oceněné za „skokana roku“, tedy za zlepšení
prospěchu. Moje otázka zní, jestli jste se zlepšily pro svůj
dobrý pocit, nebo vás k tomu vedl nějaký jasný cíl? *

Markéta Čudová (2. B): „Vždycky jsem se snažila mít dobré
známky, protože vzdělání je pro mě jednou z důležitých věcí.
Vždy jsem se učila dobře, a když dostanu špatnou známku,
motivuje mě to k tomu, abych se v té dané věci zlepšila a učila
se více. Když jsem přišla na střední školu, čekala jsem, že první
ročník bude jednoduchý, ale dá se říct, že jsem to trošku
podcenila. V prvním pololetí se mi nelíbily výsledky, kterých
jsem dosáhla, a proto jsem se rozhodla, že se zlepším.“
Dominika Lančová (3. E): „Ani jsem se nezlepšila úmyslně, ale
ze základní školy jsem nebyla zvyklá se tolik učit, jelikož to
bylo mnohem lehčí, takže střední pro mě byla trochu šok.
Posléze jsem pochopila, že je potřeba do toho dát více a šlo to
nějak samo, když jsem se na něco nenaučila, měla jsem z toho
špatný pocit a každá dobrá známka mě vždy potěšila. Zlepšení
přišlo nějak samo.“
Barbora Honzková (3. S): „Abych řekla pravdu, ani mě
nenapadlo, že bych mohla být oceněná a ani jsem se o to nijak
nesnažila, proto jsem byla hodně překvapená, když řekli moje
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jméno. Žádnou motivaci jsem neměla, ale i tak jsem za
ocenění ráda.“
3) PRÁCE PRO ŠKOLU
*Ocenit musíme i ty, kteří naši školu propagují, nebo jí
jakkoliv pomáhají. Řekněte mi, kde berete energii na všechny
mimoškolní aktivity? A které aktivity to jsou? *

Eliška Zlatohlávková (2. E.): „Chtěla jsem nějak pomoct a
začala jsem s charitativní organizací Kola pro Afriku. Pak
pokračovala další akce na Sportovním dni, a to dřepy pro
Gambii. Zapojila jsem se také do projektu Talentovaní žáci,
kde jsme měli prezentaci. Reprezentovala jsem školu
i v silovém víceboji. Baví mě to, snažím se na to najít čas,
protože dny mám docela nabité. Doufám, že v tomto budu
moci pokračovat nadále.“
Mária Candráková (4. A.): „Motivaci a energii beru hlavně od
své spolužačky a kamarádky Terky, která všechny tyto akce
podniká se mnou. Navzájem si dodáváme energii a chuť to
dělat. Velké díky patří také učitelům, kteří za námi stojí a
podporují nás. Například i tím, že nám dají svačinu.
Zúčastňuju se například Dnů otevřených dveří, navštěvujeme
základní školy či chodíme na Černou louku prezentovat naši
školu na Učeň, středoškolák, vysokoškolák.“
Tereza Skotnicová (4. A): „Chodím na základní školy, Dny
otevřených dveří a na Učeň, středoškolák, vysokoškolák na
Černé louce. Jsme hodně v kontaktu s lidmi, což mě naplňuje a
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je to jedna z věcí, která mě opravdu baví. Je fajn, že můžu
příjemné spojit s užitečným a udělat něco i pro školu.“

Na závěr vzkaz od těch, kteří nás dennodenně krmí
nejlepšími tousty!

Veronika Škopová, Anička Grossmanová, Vojta Jasinski (4. E):
„Ahoj, my jsme Anička, Vojta a Verča a společně tvoříme
Studentskou společnost! Chceme všem velice poděkovat za
ocenění, kterého se nám dostalo. Rozhodně doporučujeme do
budoucna všem se prát o Studentskou, protože je to skvělá
práce, která vás nejen naučí praxi, ale seznámíte se s mnoha
novými lidmi. Neberete to pak jako nějakou zátěž, ale jako
odpočinek – ačkoliv, když si sednete do třídy, voníte jako
toust. Ještě jednou moc děkujeme za ocenění a snad vás to
bude bavit tak jako nás!“
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Vítání prváků
Kristýna Smejkalová a Tereza Strnadová
Když jsme 4. září nastoupili na obchodní akademii,
seznamovali jsme se s okolím a míjeli studenty, jejichž
pohledy bodaly do zad i následující dny. To pravé koření ale
přišlo až 6. září, kdy jsme měli vítání prváků. Pan profesor nás
odvedl do tělocvičny, kde nás uvítal křik dvou studentů
oblečených v maskáčích. Museli jsme zaběhnout tři kolečka
jako rozcvičku a bylo dost vtipné pozorovat zmatené
spolužáky. I přesto, že my sami jsme vypadali stejně.
Samozřejmě musel běžet každý a ten, kdo se z toho chtěl
vykroutit, dělal trestné dřepy. Po běhu si nás seřadili do řady,
abychom složili přísahu. Přísahu prváků.
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A první etapa tímto skončila a všichni jsme se přemístili do
knihovny. Rozděleni do skupinek jsme museli vymyslet slogan
k prodání produktu. Všichni jsme se snažili vyhrát, ale když
přišlo na "odměnu", byli jsme rádi, že nakonec zvítězil tým
kluků. První místo znamenalo podlézt řadu stolů. Snad nikdo
ze třídy se neubránil smíchu... Dokonce ani kluci pod stoly.
Druhá část byla za námi, a to znamenalo, že nás čekala
poslední, venkovní. Vyšli jsme ven a každého, chtě nechtě,
studenti postříkali octem s vodou a na čelo nám napsali
B - bažant. Od paní profesorky jsme dostali za odměnu papíry
a los - vyhráli jsme 50 korun! Byl to zajímavý den, na který jen
tak nezapomeneme.
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Bez práce nejsou koláče aneb Práce
na Colours of Ostrava
Maja Matějková

O, MŮJ BOŽE! Na CoO budou Imagine dragons! Kupuju lístek.
2 990 Kč. Fajn, nekupuju. Nemůžu si to dovolit. Ale přece se
koncertu Imagine dragons nevzdám jen tak. Našla jsem
způsob, jak se na světoznámý festival dostat zdarma. Stačily
3 věci. Odpadkové pytle, rukavice a zelené tričko s nápisem
Cleaning. Mnozí z vás pochopili, šlo o úklid. Říkala jsem si,
dostanu se na největší český festival, jen za tu cenu, že vynesu
pár pytlů s odpadky. Ach jo, naivita.
Pracovní den probíhal zhruba takto. Rozdělili nás do skupin,
přidělili vedoucí a poslali na plac. Všichni jsme v zelených
tričkách
s nápisem Za
čistý festival
(kvůli čemuž
jsem do téhle
práce šla, že
jo?) chodili po
festivalovém
areálu
a
sbírali
všechno, co
nám přišlo
pod
ruce,
teda hlavně
když se díval
vedoucí,
jestli
to
neflákáme.
Připadala jsem si jak člen „Party Hic“. Po asi
3 hodinách (fakt jako hodně tvrdé práce) jsme dostali pauzu.
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Snědli jsme svačiny, vypili snad všechno, na co jsme přišli,
rozeslali snapy, že už nás to nebaví a šli zpátky do práce.
Je zbytečné popisovat, všechnu práci, kterou jsem musela
dělat, nebo počítat všechny špačky od cigaret, pro které jsem
ohnula záda. Důležité je, že jsem byla na Imagine dragons. No
a co z toho vyplývá? Někdy musíme dělat věci, které bychom
normálně nedělali, abychom poté mohli dělat něco, co nás
dělá šťastnými.
P. S. Vážně je tak těžké vyhodit nedojezený kousek langoše do
koše, který je na každých 2 metrech?
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Cukr, káva, limonáda…
Maja Šímová
Všichni jsme jako malí tuto hru určitě hráli a každý z nás ji
miloval. Když teď slyšíme ta tři slova, představíme si spíše
příjemné odpoledne s přáteli někde v kavárně nebo cukrárně.
Pojďme se spolu podívat, jak se dá takové obyčejné
odpoledne zpestřit.
Kavárny naživo. Festival inspirovaný první republikou, který se
snaží přivést divadlo, poezii, přednášky a živou hudbu zpět do
kaváren, jako tomu bylo právě kdysi. Tento rok to bude už
4. ročník a probíhá od 13. do 27. října 2017. Můžete si tak
vychutnat svou kávu nejen s přáteli, ale i s umělci
a poslechnout si různé přednášky, či se zúčastnit workshopu.
Minulý rok festival zahájila v kavárně U Černého stromu
krátká divadelní scénka. Poté se v CØCAFE „kávoholici“
seznámili se správnou přípravou kávy při tzv. cuppingu. Mohli
kávu také ochutnat a přivonět si k ní.
Večer dále pokračoval v JAM coffee, kde čekal pan Radovan
Lipus s přednáškou o nejen světových, ale hlavně
legendárních ostravských kavárnách. Celé zahájení vyvrcholilo
koncertem kapely Krackhouse Family ve Staré Aréně.
Ačkoli letošní program ještě není zveřejněn, myslím, že bude
přinejmenším stejně skvělý jako loňský.
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Francie: Provence
Benika Krůželová
*Honhonhon*, une baguette, s'il vous plaît. Co je lepšího než
prázdniny druhý zářijový týden? řeklo si 50 studentů naší
školy, sbalili saky paky, zdokonalili svou français a vydali se do
Francie.

V Monaku záviděly naše zadnice pohodlným sedačkám ve
zbrusu nových červených Ferrari, oči se těšily nádhernému
pohledu na chladné moře a pozoruhodné scenérie, zatímco
naše peněženky a sebevědomí s omluvou odstoupili stranou a
řvali do vakua imaginárního prostoru. Nedoporučuji
srovnávat akvárium s Oceánografickým muzeem, vlastně
19

srovnávat cokoli z celého výletu s Českem. S předstíráním
bohatství jsme pokračovali v Cannes, ve spánku nás
pronásledovaly zlaté Rolexky a ponožky za 190 euro.
Výhledu z vršku u Pont Du Gard dávám 7/10, zbytek mi vypadl
z kapsy při výšlapu v horku. V Nîmes jsme porovnávali
španělské a francouzské býčí zápasy, všímali si denimových
prvků (de Nîmes = denim, the more you know), obdivovali
francouzské divadlo a římské koloseum. Když už zmiňuji
kulturu, co takhle malířství? V Arles jsme hledali Van Goghovo
ucho, našli jsme 'jeho' kavárnu Le Café La Nuit. Pohladili jsme
své uši a šli spát.
Kaňon řeky Verdon jsme si prošli tou nejnenáročnější stezkou
a zjistili jsme, proč je pro děti. Z Marseille jsme si užili hlavně
plavbu v dokonalé mlze, ostrov s rozmarýnovou a anýzovou
zmrzlinou, cestu hromadnou dopravou, katedrálu, stadion a
Mucem – museum spojující starou architekturu s novou
lávkou přes moře.
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Chci také sklonit velkou poklonu Čechům, kteří se na hranicích
s Rakouskem rozhodli v páteční dopravní špičce opravovat
silnici a tím způsobit několikahodinovou dopravní kolonu.
Truly legends.
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Listopad
Katka Vantuchová

V moři mém mé moci padlé
v posledním výkřiku zaniklé.
Maluji dílo mistrovské,
však barvy mé jsou vybledlé.

Divný rarach zjevil se mi
divné struny rozezněly se.
Pískla si na píšťalu ledovou,
hrál si píseň podivnou.

Pak již je zář bílá,
ve dne v noci se spílá,
na tu zář běloučkou
jako na lásku maličkou.
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Soutěžní jednohubky
Jsou tu opět logické hádanky! Nejprve řešení z minulého čísla:
1. Čtvrté - Řešení: Příbor
Hledané české město bylo skryto pod čtvrtým písmenem příslušných
obrázků.
2. Kdo jsem? Řešení: Božena
Jména v úloze reprezentovala osobnosti na českých bankovkách, výsledkem
byla Božena Němcová = pětisetkorunová bankovka.

Dva čerstvé kousky:

Piškvorková schovávačka
Kdopak se zde ukryl?
OIOOIOOOIOOIIOIII
IOIOIOOOIOIOOOIOO
IIIOIOOOIOIOOOIIO
IOIOIOOOIOIOOOIOO
IOIOIIIOIOOIIOIII
Forma odpovědi: Křestní jméno

26

Číslo – písmeno
Jaké období?

had – kopretina
veverka – sedmikráska
medvěd – tulipán
jelen – divizna
čáp – podběl
kočka – sasanka
aligátor – vlaštovičník
levhart – slunečnice
osel – pelyněk

Forma odpovědi: jedno slovo

Správnou odpověď na obě hádanky přineste do kabinetu
C204. První úspěšný řešitel obdrží sladkou odměnu.
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