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ÚVODNÍK

TAK JSEM SE DOČKALI?

Příliš dlouho jsme křičeli:
„Zastavte svět, my chceme vystoupit
z toho děsného školního roku s COVIDEM“
... nakonec jsme byli vyslyšeni 3týdenním uvolněním vládních nařízení, a
teď se sami sebe ptáme:
„Co má ještě smysl a JAK OPĚT RESTARTOVAT?“
Vzdělávání je sice cesta, která nikdy nekončí... OVŠEM, když se letos
ohlédneme, všem je nám tak nějak těžko, a mnozí víme proč?
Zbývající 3 školní týdny možná trochu obnoví naši vzájemnou socializaci,
ale po čem touží správný student obchodky?
No přece po tom, že náš opravdový sen je už jen 3 týdny daleko a
pojmenováváme ho jako PRÁZDNINY.
Za přísných bezpečnostních opatřeních se ještě mnohé událo, prolistujte
naše dnešní dvojčíslo a sami posoudíte, že jsme stihli i nostalgicky
zavzpomínat na tu naši virtuální COVI-školu!

V této chvíli ovšem nezapomeňte hlasovat na webu školy!
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VÍTE, ŽE...?
Od konce června je možno sledovat dění na naší obchodce i
na sociálních sítích FACEBOOK A INSTAGRAM?

... tak nás občas skoukněte a zachovejte nám přízeň!

Za redakci školního časopisu MATES Vám všem přeje
krásné léto a příjemné prožití prázdnin a dovolených
Lenka Schajerová
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ČÍM ŽIJE ŠKOLA?
Studenti OA ví, jak podnikat zodpovědně
Jiná doba si žádá jiná řešení. To se týká nejen výuky, ale také různých
soutěžních klání a podobných akcí, které musely být přesunuty do virtuálního
světa.
Jednou z nich byl Den odpovědného podnikání s podtitulem Tvoříme
společně budoucnost pořádaný Metropolitní univerzitou v Praze, kterého
jsme se s našimi žáky prostřednictvím MS Teams zúčastnili. Tato celodenní
online akce byla věnována odpovědnému podnikání, udržitelnému rozvoji a
společenské
odpovědnosti
podnikatele.
Soutěž byla zacílena na studenty
fiktivních firem, což jsou cvičné
studentské podniky, ve kterých si naši
žáci zkouší podnikání nanečisto.
Novou výzvou bylo nepřemýšlet jen
nad tím, jak a kolik vydělat, ale jak se
při tom zároveň chovat ekologicky a
prospěšně pro společnost, což jsou
aspekty, jejichž důležitost v poslední
době narůstá.
Naše firmy se zapojily do soutěží:
-o nejkreativnější projekt
odpovědného podnikání,
-o nejlepší leták odpovědného
produktu,
-do vědomostního kvízu z oblastí
financí.

Soutěžní studentské
příspěvky hodnotila odborná
porota složená ze zástupců
vzdělávacích institucí a
podnikové praxe.
Soutěže se zúčastnilo přes
40 firem z České republiky i
Slovenska. I tak získal leták
naší firmy SantaFe s. r. o.
krásné 2. místo, a také ve
vědomostní disciplíně si
naše firmy vedly velmi dobře. Obě se umístily v TOP 10 a postoupily do
odpoledního živého finále, kde zvládly pružně a správně odpovídat na otázky
poroty, což firmě
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Respawn wellness s. r. o. vyneslo 4. místo, SantaFe s. r. o. obsadila 6.
místo. Kromě radosti z úspěchu si žáci z této události odnesli nové poznatky
i zkušenosti. Věříme, že z nich rostou odpovědní lidé a z některých i
odpovědní podnikatelé.
-mrozmTak trochu jiné pasování maturantů OA Český Těšín
Bývá zvykem pasovat žáky 4. ročníků na maturanty již v zimním období.
V posledním roce je však všechno jinak. Ochudit maturanty o tuto krásnou
tradici jsme na Obchodní akademii v Českém Těšíně nechtěli.
Obřad proběhl 28. dubna 2021 venku za školou v krásném parku Masarykovy
sady. Maturanti byli „ošerpováni“ a složili slib maturanta za ranního rozbřesku
a dá se říct, že za pět minut dvanáct – neboť v ten den jim za pár minut
začínala první maturitní zkouška – praktická.
V květnu a červnu následují státní maturity a ústní maturitní zkoušky, které
doufejme, dopadnou velmi úspěšně.
Našim absolventům přejeme hodně štěstí nejen v nové práci či v dalším
studiu ale i v osobním životě.
-fryi-
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Kreativitu studentů OA ani COVID nezastaví
Z důvodu dlouhodobých karanténních opatření přesunula i naše škola hlavní
těžiště výuky do roviny virtuální komunikace. V podmínkách distanční výuky
se nám osvědčil nový druh volnočasové aktivity, Klub tvůrčího psaní
Obchodní akademie Český Těšín, který kreativním způsobem doplňuje
vyučování mateřského jazyka.

Týmové projekty tvůrčího psaní
nejenže vybízejí studenty ke vzájemné
sociální interakci, ke zdokonalování
jazykového projevu či dovedností
z oblasti informatiky;
především však podporují kreativitu a
fantazii, jež jsou v těchto zvláštních
časech stejně důležité jako znalosti či
dovednosti
získané
standardním
způsobem distančního vzdělávání.
Studenti se tak seznamovali:
se základními stylovými postupy
tvůrčího psaní, se způsobem
shromažďování,
vyhledávání
a
třídění informací, s požadavky
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na obsah, formu a s metodami oživování textu.
Získávají poučení o žurnalistických žánrech, o typografickém zpracování
textu či využití informatiky pro tvorbu novinových článků.
V systému kreativních týmových úkolů, „Tvoříme po COVI-ŠKOLE“, pak
vzniká inspirativní publicistický materiál pro školní časopis MATES, ale
především čtení, které potěší.

Projekty probíhají na akademii, již
druhým rokem, navíc napříč jednotlivými
skupinami,
a
nutno
dodat,
že
různorodými požadavky na formu či
obsah oslovily mnohé.
„Změnili jsme se my a změnil se náš
pohled na svět a na život,“ uvádí jedna
ze studentských prací,
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“ ale to, co prožíváme, nás posune dál:
abychom byli vnímavější ke všemu a všem
kolem nás, abychom si více vážili toho, co
máme a aby byl život v budoucnu lepší a
krásnější díky každému z nás.“
Pokusili jsme se realizovat projektová zadání,
např. Průvodce jazykem sociálních sítí a
digitálních médií, Po stopách našich
absolventů, A to mě zajímá... Žáci si velmi
oblíbili i tematické ankety, kreativní fotokomiksy a výtvarné koláže Otázky

a odpovědi včerejšího dne, COVImyšlenky studentů v průběhu distanční
výuky OA. Vznikaly dokonce epigramy
nonsensové poezie, tzv. COVI-gramy,
kterými žáci vtipně reagovali na současnou
společenskou situaci.
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V závěru si dovolím citovat jednu z odpovědí ankety: Proč můžeme být i v
těchto dnech šťastni? „Protože pokud nebudeme, tak z téhle karantény
všichni vyjdeme jako lidé bez jakéhokoliv pocitu štěstí. Takže, buďme šťastni
v naději, že tohle všechno, už brzy skončí.“
-schale-

INTERVIEW

ing. Kristina Bončková

- neodmyslitelná ikona
českotěšínské
Obchodní akademie
-v moravskoslezském
regionu 2. nejdéle
sloužící ředitelkou
školy /18 let/
-inspirativní manažerka
- v r. 2016 převzala
z rukou hejtmana
Moravskoslezského kraje ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou práci.
-končí velmi úspěšnou 32letou pedagogickou dráhu, kterou zasvětila rozvoji
odborného ekonomického vzdělávání v našem regionu.

Co Vás přivedlo a inspirovalo k učitelství?
Mou inspirací pro učitelkou profesi byli určitě moji učitelé na základní i střední
škole. Obdivovala jsem jejich znalosti, jak nás umí nadchnout pro něco, jak
nám to umí vysvětlit. A zároveň nás umí pokárat tak, že člověk ví, že udělal
chybu a už si dá pozor, aby se to neopakovalo. Zvláště vzpomínám na své
třídní učitelky na základní i střední škole. Byly to moudré osobnosti a s
laskavým srdcem i humorem.
Moje cesta k učitelské profesi nevedla přímo. Po maturitě jsem se vydala na
fakultu ekonomickou a na ní jsem ukončila tehdy zcela nový obor systémové
inženýrství. Obor měl připravovat do praxe odborníky, kteří kromě
ekonomických znalostí umí pracovat s počítači, umí je programovat, a tak
přenášet často se opakující činnosti na bedra počítačů. Pracovala jsem 7 let
jako programátor ve výpočetním středisku, tehdy ještě na počítačích
skříňových, data se děrovala do děrné pásky, teprve později přišly osobní
počítače a s nimi nové nosiče – diskety a disky.
Na svoji Alma mater jsem nastoupila v únoru 1989. Zkušenosti z firemní
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oblasti jsem bohatě využila při výuce odborných předmětů, a ty jsem za ta léta
odučila téměř všechny. Minulo mě myslím zbožíznalství, dnes to jsou z části
základy přírodních věd.
Kdo byl Váš vzor a co Vás v životě nejvíce ovlivnilo?
První vzory jsem načerpala v rodině. Výchova byla u nás dost přísná, ale do
života nám hodně dala. Mám dva mladší bratry, takže na ně byly směřovány
mé první pedagogické kroky. Byli jsme vedeni k tomu, že když se do něčeho
dáme, něco začneme, tak je třeba to dokončit a před ničím neutíkat. Když se
dnes setkáváme, tak někdy bráchové zavzpomínají, jak jsem je cepovala,
když psali úkoly nebo chystali něco do školy a já je nutila k dokonalosti, kterou
oni vůbec nepotřebovali. Dodnes tomu říkají – syndrom starší sestry.
Co děláte ve svém volném čase?
V současné době jsme své aktivity museli omezit, doba je taková. Ale ráda
chodím po horách – v Beskydech a pravidelně jsme navštěvovali i Vysoké
Tatry. Máme své oblíbené trasy a rádi objevujeme i nové túry. Pokud to jde,
jezdíme na bazén. V současné době věnuji svůj čas také svým vnoučatům –
vnučce Emmě, vnuk Bogdan je zatím vázán ještě hodně na maminku. Ale za
rok už to budou parťáci.
Jak vzpomínáte na Vaše středoškolská léta?
Na svá středoškolská léta vzpomínám velice ráda a s velkým sentimentem.
Byli jsme dívčí třídou se třemi hochy. Do dnešní doby se pravidelně
setkáváme. Vzpomínáme na své učitele, se kterými jsme prožili čas na
exkurzích, výletech a sportovních kurzech. To jsou zážitky, na které se nejvíce
vzpomíná. Některé spolužačky žijí hodně daleko – ve Švýcarsku, Rakousku
a v Polsku. Jsem ráda, že se mi je podařilo přesvědčit a přijely na oslavu 90.
výročí školy v listopadu 2019. Musím říci, že školou prošlo také 9 dětí mých
spolužaček. V jednom případě jsem byla dokonce třídní učitelkou u dvou dětí
z jedné rodiny, které nastoupily 5 let po sobě.
Na co jste po svém dlouholetém manažerském působení nejvíc pyšná?
Jsem ráda, že se podařilo udržet školu samostatnou v dobách, kdy se školy
slučovaly a v našem regionu scénáře byly všelijaké. Podařilo se nám udržet
vyučovací proces na velmi dobré úrovni, o čem svědčí jak výsledky státních
maturitních zkoušek, tak umístění našich žáků v různých soutěžích –
odborných, jazykových a také ve sportu. Díky účasti v různých projektech
máme velmi slušně vybavené odborné učebny i kmenové třídy. Žákům
můžeme nabídnout další jazykové vzdělávání v rámci projektu Erasmus+. Do
výuky se podařilo získat i rodilé mluvčí, a to v obou jazycích – anglickém i
německém. Budovu školy se podařilo opravit a rekonstruovat tak, že v naší
části města působí velmi důstojně. Věřím, že i budova tělocvičny se již brzy
také dočká své obnovy.
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To je výsledek práce a spolupráce všech zaměstnanců školy – pedagogů i
nepedagogů. Jsem docela hrdá na to, že máme velmi dobrý kolektiv, jehož
členové si vzájemně vycházejí vstříc, důvěřují si a snaží se o velmi dobrou
spolupráci a za ni jsem velmi vděčná. Vím ze zkušenosti jiných škol, že to
není samozřejmostí a o dobrou pracovní atmosféru se musí pravidelně
pečovat.

Čeho si na dnešních studentech nejvíce ceníte?
Učila jsem vždycky ráda, i když jako ředitelka již méně hodin. Ale vždycky
jsem se ráda na hodiny připravovala, hledala jsem náměty k diskusi a ráda
jsem se studenty diskutovala o věcech, které je zajímaly. Studenti byli vždycky
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pro mě motivací a inspirací. Dnešní studenti jsou mnohem odvážnější,
otevřenější, než jsme byli my v jejich věku, toho si docela cením, a to nás
učitele udržuje v pohotovosti.
Chtěla byste něco našim současným studentům vzkázat?
Samozřejmě. Měli by si vážit toho, že se mohou vzdělávat na dobré škole.
Dnešní doba přinesla spoustu nových nástrojů, které lze k tomu využít. A ten,
kdo zná, umí, ví, ten se snadněji zorientuje v tomto komplikovaném světě a
snadněji najde řešení. A také bych jim připomněla, aby si vážili lidi kolem sebe
– rodiny, učitelů a opravdových kamarádů.

Kdyby zlatá rybka mohla splnit 3 přání, oč byste ji požádala, aby
v budoucnu pro naši školu zařídila?
1)
Obchodní akademii přeji, aby byla nadále školou pro život, měla
dostatek zvídavých studentů, které úspěšně provede středoškolským
obdobím.
2)
Učitelům přeji, aby měli pořád spoustu skvělých nápadů, jak pracovat
se studenty a rozvíjet jejich obzory, aby se dařilo udržovat skvělý kolektiv, kde
se dobře spolupracuje a zažívá i spousta legrace.
3)
Studentům Obchodní akademie přeji šťastné středoškolské období,
plné krásných zážitků, na které i po létech budou rádi vzpomínat.
Paní ředitelko,
děkujeme za rozhovor a - jménem všech žáků, učitelů absolventů a
spokojených rodičů - přejeme do dalších let hodně zdraví, spoustu
životního elánu a šťastných chvil.
Za redakci školního časopisu
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-schale-

TEMATICKÝ PROJEKT

Průvodce jazykem uživatelů sociálních sítí a digitálních médií
Jedná se o jazyk budoucnosti?
A jak se přenáší se způsob komunikace na sociálních sítích i do běžného života?
A TO NÁS ZAJÍMALO – A PROTO TÍMTO POKRAČUJEME DALŠÍM
PŘÍSPĚVKEM NĚKOLIKADÍLNÉHO SERIÁLU, KTERÝ ZPRACOVÁVÁ
VÝSLEDKY NAŠEHO TÝMOVÉHO SNAŽENÍ !
SLANG SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
Sociální
sítě
podporují
komunikaci na mezinárodní
úrovni, a proto se k uživatelům
hovořícím minimálně jedním cizím
jazykem dostávají cizí slova,
která pak při hojném používání
automaticky aplikují do běžné
mluvy v mateřském jazyce.
Z internetového prostředí mají
na slovní zásobu českého jazyka
vliv nejen sociální sítě, ale například i počítačové hry, které fungují na bázi
sociální interakce a spolupráce mezi jednotlivci a týmy na domácí i mezinárodní
úrovni. Pronikají tak do češtiny výrazy, kromě již zmíněné angličtiny a němčiny,
například i z polštiny nebo slovenštiny.
Dále mají vliv i různé internetové stránky ostatních oblastí, které sdružují
uživatele se stejnými zájmy, tzn. zájmové blogy, weby, YouTube kanály.
Nejčastějším způsobem PŘEJÍMÁNÍ SLOV A SLOVNÍCH SPOJENÍ Z CIZÍHO
JAZYKA, která si zachovávají původní grafickou i zvukovou podobu.
Původní slovo
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Význam

Původní slovo

14

Význam

Původní slovo

Význam

A to mě zajímá...
Cestování v době pandemie
Už jako malý jsem hodně a pravidelně cestoval, i když si spoustu mých cest
nepamatuji, vzbudilo to ve mně radost z cestování, objevování nových míst a
navštěvování těch starých. Proto když nastala tato svízelná situace, hodně mě to
zasáhlo, ale i v téhle nelehké době jde celkem hodně cestovat a objevovat svět.
Proto jsem vybral nejzajímavější destinace, které lze v této zvláštní době
navštívit.
1) Singapur
Asi nejjednodušší je v současné
době cestovat do Singapuru.
Jedinou podmínkou pro vstup do
země je potřeba se podrobit testu
na Covid-19, a pak vám už nic
nebrání v objevování tohoto
městského státu.
Město je známé svými zajímavými
zahradami a moderní
architekturou.
Jednou z nejznámějších památek
je budova hotelu Marina Bay Sands a jeho střešní bazén. Po návratu do Česka
není nutné podstupovat test na Covid nebo karanténu.
2) Island
Trochu složitější je cesta na Island. Pro cizince
platí povinnost nechat se dvakrát v rozmezí 56 dnů otestovat. Na Islandu trvají velmi nízké
přírůstky nakažených, takže je velmi nízké
riziko nákazy.
Bez strachu z nákazy se můžete vydat na
cestu kolem Islandu a poznat jeho krásy.
Na Islandu se nachází spousta pěkných
vodopádů jako např. Seljalandsfoss nebo
Skógafoss. Dalším zajímavým místem na
Islandu jsou mořské útesy Reynisdrangar
nacházející se na pláži s černým pískem.
Nejslavnější stavbou Islandu je bezpochyby
katedrála Hallgrímskirkja. Po příjezdu do České
republiky je nutné vyplnit příjezdový formulář a absolvovat test.
3) Dubaj, SAE
Do Dubaje musí všichni turisté přiletět s negativním testem na korona virus.
Může se také stát, že budete muset podstoupit druhý test v SAE.
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Dubaj poskytuje mnoho možností zábavy.
V Dubaji se nachází nejvyšší budova na
světě Burj Chalífa nebo největší nákupní
středisko na světě Dubai Mall.
Dále zde můžete vyrazit na výlet do
pouště nebo na lyže do dubajského
lyžařského střediska. Bohužel po návratu
do ČR budete muset do pěti denní
karantény zakončené negativním testem.
-symja-

Váš názor?
JE AMERIKA OPRAVDOVÝ RÁJ NA ZEMI?
Mnoho lidí v Evropě mluví o tom, jak se chtějí přestěhovat
do USA. Málo z nich ale skutečně ví, jaká je její realita.
Když poprvé přijedete do Spojených států, skoro vypadá
jako ta země, kde je tráva zelenější. Lidé vlastní pěkná auta, iPhony, iPady a
prostorné a vyzdobené domy.
Možná vám to bude připomínat život jako ve známých amerických seriálech, kde
jsou všichni krásní, štíhlí a bohatí.
Samozřejmě, že ale ani v USA, tomu
ne vždy tak je.
Jsem si jistá, že mnoho lidí u nás, si
nejsou vědomi, co se ve Spojených
státech v posledních letech opravdu
děje.
Myslím si, že stále mnoho Čechů
vnímá Ameriku jako ráj.
Ano, všechny ty pěkné věci zůstávají.
Amerika se však snaží nastavovat
světu jen svou hezkou tváří.
Ukazuje nejlepší verzi sebe sama pro turisty či do televize.
Jsou to skoro jako dva světy. Jeden je nazdobený pro bohaté a druhý je uklizený
v parcích, či dokonce v ulicích Los Angeles plných bezdomovců žijících ve
stanech.
Životní úroveň v Americe je důstojná pro lidi, kteří se nebojí práce a jsou
inteligentní. Život za oceánem není jednoduchý. Lidé žijící ve Spojených státech
mají odlišnou mentalitu než Evropané. Nedávné nepokoje či rabování si často u
nás ani nedokážeme představit.
Troufám si říct, že hrdost Američanů na svou zem je vůbec největší na světě.
Cestujte a poznávejte svět.
Zůstaňte ale hrdí na svou vlast a vždy mějte na paměti, že se máte kam
vracet!
-haltro17

…HUDBA JE KOŘENÍM ŽIVOTA
Jsem takový typ člověka, co se zajímá o všechno a zároveň o nic pořádně. Ale
jeden neobvyklý koníček by se našel. Jsem toho názoru, že hudba je kořením
života. Každý na světě se hádá, co má rád a nemá rád, ale nikdy jsem neslyšel
nic o tom, že někdo vyloženě nenávidí hudbu, ale co se tyče žánrů…? Každý
z nás si zalíbí jistý druh hudby, který ho naplňuje nebo uklidní.
Nesmířil jsem se s tím, že budu jen poslouchat své oblíbené hudební
interprety na YouTube či spotify, ale navštěvuji i jejich živé koncerty.
Jsem co se týče hudebních žánrů flexibilní, ale přece mám větší náklonnost k
metalu. Už víc, než čtyři roky se usilovně snažím „ulovit“ živé koncerty oblíbených
kapel, protože zážitky z koncertů či festivalů jsou nepopsatelné.
Cestuji společně s rodinou po ČR, kde
se jen situace naskytne.
Sabaton v Plzni (2019) bylo překrásné
splynutí power metalu s českým
orchestrem a pěveckým sborem, s kterým
měli i koncertní šňůru po Evropě. Také
nesmím zapomenout na Lordy, Epica,
Amaranthe, Stratovarius, Powerwolf,
Ozzy Osbourne atd.
A vidět hrát Johnnyho Deppa na
kytaru a vidět ho zpívat společně s
Alicem Cooperem v Praze (2018)
bylo ohromující.
Sbírání nejen zážitků, ale také
autogramů je pro mě naplňujícím
koníčkem, který právě v dnešní
době dost stagnuje a hodně mi
schází. Zkrátka jsem tímto chtěl
říci, že je to úžasný koníček pro
každého bez rozdílu, co posloucháte je to
specifický nepopsatelný nenahraditelný
zážitek.
Záleží jen na tom, jak často vaši aktivní
interpreti koncertují v ČR a není to zas tak
moc nákladné, jak se může zdát.
Doporučuju
sledovat
koncertní
destinace jako Havířov, Moravský
Krumlov, Ostrava, Brno, Zlín, Praha,
Plzeň. Jakmile pandemie pomine,
odhodlejte se, pokud to bude možné, zajít
si na nějaký koncert, třeba se někde potkáme!
-zabyad-

FOTOGALERIE

Co jsme ještě v závěru zvládli?

No přece,
přece,
No
ŠKOLNÍ
ŠKOLNÍ
VÝLETY!!
VÝLETY

VPOMÍNKY NA COVI – ŠKOLU
ŽÁCI versus UČITELÉ

ANKETA:
TOP – HLÁŠKA “DISTANČKY“

Omlouvám se, že jsem přišel
pozdě: byl jsem v obchodě...
Proč jsi nebyl na online hodině
v těch 13.30? – protože jsem
zaspal!
Ukažte nám pejska / v hodiněANJ/....
Accept - Dogs on Leads....
...až jsem se sama sobě divila, jak
tom pěkně zvládám
Paní učitelko, mohl bych jít na
záchod?

ŽÁCI

Pane učiteli, nemůžu najít knížku –
to nevadí, hlavně, že tu jsi!

Nejede mi mikrofon.
Nejede mi kamera.

Nemohu zapnout kameru, protože
můj bratr chodí nahý po pokoji

Vypadlo mi to.
Kde jsme prosím?

Jakou
vakcínou
se
necháte
naočkovat? - Klidně všemi, jenom ať
jsem zdravý

...do prdele. To je blbost.
nadávky spolužáka v hodině
ANJ..., když mu během hodiny
spadl na zem talíř s jídlem...

UČITELÉ
Kde zas je? – asi někde v jeskyni!

Krouna, teda korona

Někdo nějaký vtip?

Korsika? To je město v Itálii...

Když nemáme mikrofony, odpojte
se!
Pro mě jste nepoužitelní.

... v průběhu hodiny někdo při
nákupech v Tescu: „Mami,
vezmi tu paštiku!“

Zítra hodina nebude, musím vařit
oběd!
Chytil koronu, ale protože mu jí
bylo líto, tak ji pustil.

ŽÁCI versus ŽÁCI

Kláro, slyšíš už? Mám to ale
sluníčkový den ...

Pošli mi ten úkol, prosím!
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Ty obědváš: A co jíš? Jaké jsou
v tom vitamíny?

Více volného času, a více času na
koníčky
Efektivně jsem využívala volné i
distanční hodiny na domácí práce,
vaření, četbu knih aj.
Vycvičila jsem neposlušného psa
Vyrovnal jsem spánkový deficit
Posunul jsem se
v UMĚNÍ GAUČINKU.

pozitivně

Zlepšila jsem se v opisování

Cítím se jako při vyvolávání duchů.
Pronajímám psa po desáté večer!
Ty zmetku malý!

Zlepšila jsem si kolektivní vztahy se
spolužáky: ve smyslu komunikace a
spolupráce – protože 90 % testů byl
TEAMWORK!

Dostaneš FLÁKANEC!
Jednou tady je, a pak zas není...?
Dominiku, srdce moje, a ty jsi
tady proč nebyl?

Trávila jsem více času u jídla než u
školy a zadaných úkolů
Posunul jsem se vstříc lepší
obsluze a využívání PC a jeho
využití V ODRBÁVÁNÍ SYSTÉMU

VPOMÍNKY NA COVI – ŠKOLU

Začala jsem cvičit jógu a konečně
jsem udělala jsem řidičák

ANKETA:
NAŠE PŘIZNÁNÍ ... v čem jsem se
výrazně zlepšil a posunul?

V každém ohledu jsem POSÍLIL
SAMOSTATNOST:
-začala jsem se vnitřně rozvíjet,
poznávat sám sebe
- naučila jsem se zorganizovat čas,
a rozvrhnout své povinnosti
A KONEČNĚ jsem si sám od sebe
začal vážit školy!
RUKU NA SRDCE, TAKY SI
MYSLÍTE, ŽE OBDOBÍ COVI -ŠKOLY
BYLA ALE HODNĚ ŠPATNÁ
REALITY SHOW?
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RECESE
Pozor! Co vás čeká?!
Návrh
ministra školství
na nová
hodnocení
žáků za uplynulý
COVI-školní rok
2020/21

1 - výborné připojení k internetu,
2 - chvalitebné připojení bez
obrazu,
3 - dobré připojení bez zvuku,
4 - ani obraz, ani zvuk, ale
prospěl,
5 - pětky se ruší, BO COVID!
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