MATES

Milí čtenáři,

ÚVODNÍK

pandemie koronaviru zastavila život takový, jak ho známe a
ovlivnila nás všechny.
Způsob výuky na dálku v době, kdy byly školy kvůli šíření Covidu
uzavřené, označuje trefně sousloví „škola v pyžamu“, kterou jsme
absolvovali všichni: jak studenti, tak učitelé. Jazyková různorodost
a hravost češtiny je úžasná, pod vlivem této společenské situace
vzniklo spoustu novotvarů, jejichž úkolem bylo pobavit a trochu
naše „nedobrovolné prázdniny“ odlehčit.
Začíná nový školní rok 2020/21, kdy nic nebude jako dřív.
Vstupujeme do školy /po více než půlroce/ s velkým očekáváním a
nejistotou, jak dlouho vydrží v „době covidové“ normální výuka.
Vítáme Vás na „obchodce“ a přejeme Vám především pevné zdraví
a aby tento rok přinesl všem co nejméně omezení a co nejvíce
radosti z osobního kontaktu se spolužáky i vyučujícími.
Za redakční radu

Lenka Schajerová
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Vyhlášení výsledků 14. ročníku soutěže
O nejlepší školní časopis
Moravskoslezského kraje roku 2020
proběhlo za zvláštních opatření sále Knihovny
Třinec.
Měli jsme možnost si prohlédnout časopisy jiných
škol, ale osobní kontakt účastníků byl vyloučen.
Následoval virtuální přenos worhshopu školitele
Vojty
Bruka
z Fakulty
sociálních
studií
Masarykovy univerzity v Brně
Prezentace na téma Dezinformace v éře Covid-19
trvala přibližně hodinu. Mluvil o určitých tématech,
např. co je to hoax, fake news, jestli je Covid-19
čínská nebo americká zbraň. Zabýval se také
konspiračními teoriemi, např. zda je testování na
Covid-19 podvod. Jeho poznatky byly zajímavé.
Po prezentaci následovala diskuze, a poté došlo i na
předávání cen a diplomů.

Z celkového počtu 20 časopisů
/v kategorii střední školy/ se náš
časopis MATES umístil na 3. místě.

Pozn. redakce: Vojta Bruk - absolvent politologie a

bezpečnostních a strategických studií Masarykovy
univerzity v Brně, kde společně se skupinou studentů
založil projekt Zvol si info. Už je nebavilo, jak se
chytré mozky plní (dez)informacemi, a tak sepsali
Surfařův průvodce po internetu, který má
čtenářům posloužit jako jednoduchý návod na život
ve světě médií a sociálních sítí. Má za sebou mnoho
přednášek pro školy i veřejnost a za své osvětové
úsilí spolu s dalšími členy týmu v roce 2017 obdrželi
cenu Gratias Tibi, kterou uděluje Člověk v tísni, a
letos i Cenu rektora Masarykovy univerzity.
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Cenu za školní redakci
převzaly P. Kačmaříková
a K. Dlugošová
NAŠE CESTA SOUTĚŽÍ
2016/2017

7. místo

2017/2018

5. místo
/celkové umístění/

1.místo
/za nejlepší titulku/

2018/2019

4. místo

2019/2020

3.místo
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AKTUÁLNÍ ÚSPĚCHY
Parádní úspěch maturanta
- 9. místo na světě
V letošním školním roce probíhal od 14.
dubna do 1. června 2020 již 18. ročník
Mezinárodní internetové soutěže
INTERSTENO v psaní na klávesnici.
Soutěžilo se v psaní v mateřském
jazyce a v opisech v cizích jazycích.
Soutěž se uskutečňuje v kooperaci
Intersteno a Internetové školy ZAV.
V ČR soutěž zajišťuje spolek Interinfo
ČR.
Soutěžící, kteří splní limity pro zařazení
do výsledkové listiny, obdrží diplomy
světové organizace Intersteno.
Soutěžní opis trvá 10 minut při
penalizaci 50 úhozů za neopravenou
chybu.
Letos se soutěže zúčastnilo vice než
1500 účastníků ze 17 zemí světa. Z naší
školy se zúčastnilo celkem 18 soutěžících. Všichni psali 10minutový opis
v mateřském jazyce (čeština) a vícejazyčných opisů se zúčastnilo 8 našich studentů.
Naším
nejúspěšnějším
soutěžícím
byl Ondřej Lukosz – student,
který napsal 15 desetiminutových opisů
(1 v češtině a 14 ve vícejazyčných opisech)
v kategorii juniorů.

Získal 9. místo z celkového počtu
236 zúčastněných ve své kategorii
z celého světa.
Nutno podotknout, že Ondra se toho
opravdu nebál a z nabízených jazyků si
vybral všechny kromě japonštiny a ruštiny.
Gratulujeme!
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/- jansi -/

CO SE NEVEŠLO ?
/ DO VYDÁNÍ 06-2020/

To, že i my jsme součástí mezinárodní
redakce tzv. školních novin PASCH,
které přinášejí v pěti stálých rubrikách
novinky o životě teenegerů ze střední
a východní Evropy, už také není žádná
novinka.
Chcete-li vědět víc viz!
http://blog.pasch-net.de/klick/
http://blog.paschnet.de/deutschinmoe/categories/25Tschechien

foto. zdroj : ARCHIV OA

Najdete zde spoustu zajímavostí a
získáte představu o životě mladých
z jiných evropských zemí, ale
především velký počet publicistických
příspěvků našich autorek.Blog o novi

I v době distanční výuky se na naší
škole v rámci výuky německého
jazyka pořád něco dělo.
Velké poděkování za práci patří
redaktorkám mezinárodního on-line
časopisu Klick: Baboře Heczkové,
Michelle I. Krell a Nikol Sikorové.
Pozn. redakce:

PRO NOVÁČKY

!

V České republice existují tři školy, které
už od roku 2008 pracují pod záštitou
Goethe-Institutu v rámci mezinárodního
jazykového Projektu PASCH, a Obchodní
akademie v Českém Těšíně patří mezi ně.
Díky této spoluprácji máme možsnost
účastnit se zajímavých soutěží a projektů,
setkávat se na mezinárodních akcích
mládeže Pasch, získávat jazykové
certifikáty z německého jazyka a,.
SLEDUJTE VIZ!
www.pasch-net.de

Z MEZINÁRODNÍHO WOKSHOPU REDAKCE
KLICK V BERLÍNĚ
ZDROJ: FOTO GI

O PRÁZDNINÁCH NETRADIČNĚ
On-line kurz pro mládež během letních
prázdnin 2019/2020
Myslím, že tento kurz byl velmi zajímavý a kreativní.
Diskutovali jsme o důležitých tématech např. o světě
za 100 let, jak žít více ekologicky/šetrně atd, a potkali
jsme spoustu nových lidí z celého světa. Proto se mi
kurz obzvlášť líbil.
Co se mi nelíbilo? Že jsme se kvůli pandemii
koronavidu nemohli naživo setkat. Kromě toho ne
všichni komunikovali a spolupracovali.
Myslím, že Goethe Institut zvládl tento organizaci
docela dobře.
Hráli jsme hodně her, pracovali ve skupinách a
připravovali různé prezentace a projekty. Nebylo to
těžké, ale ani příliš snadné. Hodně jsme se naučili a
učitel byl velmi milý a ochotný. Ráno jsme se setkali
na online schůzce. A odpoledne jsme pracovali nad
domácími úkoly.
Jsem přesvědčena, že jsem si vylepšila němčinu.
Ráda bych se tohoto kurzu zúčastnila znovu. Je to
dobrá zkušenost, kterou by měl mít každý!
-siki-

Od 17. srpna 2020 do 28. srpna 2020 se
dva studenti zúčastnili
on-line výuky němčiny
/náhrada za letní jazykový
kurz, který měli původně
absolvovat a který se kvůli
epidemiologické situaci
nemohl
uskutečnit/.
V online kurzu pro nás bylo každý den připraveno
několik cvičení, která jsme během dne museli splnit.
Každý den mezi 14:00 a 16:00 jsme absolvovali online lekce prostřednictvím programu zoom.us, kde
jsme se setkali s dalšími účastníky kurzu z různých
zemí po celém světě.
7

V naší skupině nám bylo
asi 16. Oba týdny jsme se
zabývali např. tématem
ekologie,
životního
prostředí, recyklace atd.
Bohužel jsem nerozuměl,
cvičení se mi zdála docela
obtížná: takže ve středu
(po 3 dnech kurzu)
jsem začal uvažovat, že
se to vzdám. Ale nakonec
jsem do toho šel s tím, že
možná bude druhý týden
lepší, a nakonec jsem to
nějak zvládl.

Čekalo na mě plnění úkolů
na mnohem zajímavější
témata: škola a školský
systém v našich zemích.
Díky tomuto tématu jsem
se naučil, jak to funguje na
školách v jiných zemích,
ze kterých pocházeli další
studenti, např. jsem zjistil,
kolik hodin se denně v té
které zemi vyučuje, jaké
typy škol a jaké vybavení
ve škole mají a mnoho
dalších zajímavostí.
Poslední projektový den
jsme průběh vyhodnotili,
hráli různé hry, popřáli si
navzájem hodně zdraví a
štěstí v životě a úspěch ve

vzdělávání, a nakonec jsme se rozloučili.
Celkově bych tento kurz hodnotil jako průměrný. I
když se mi první týden jeho náplň nelíbila, díky němu
jsem se naučil
mnoho nových německých obratů a slov a doporučil
bych tento kurz všem, kteří se chtějí dozvědět něco
zajímavého o tom, co je v zahraničí jiné, a zároveň
se i něco naučit.
-boulu-

A jestli byl tento kurz
náročný?
Tak to záleželo na úrovni
němčiny každého z nás.
Protože jsme používali
hodně odborných výrazů,
byl průběh výuky občas
složitější. Ale vždycky
nám pomohli, když jsme
něčemu
nerozuměli, i v angličtině.
Časová náročnost ovšem
byla
mnohem
větší.
Dopoledne jsem strávila
u počítače na hodinách
a odpoledne jsem dělala
úkoly a připravovala se
na téma dalšího dne.
Vlastně mi kurz zabral
většinu dne.
Což mi nevadilo, protože
za normální situace by
trval celý den a několik
týdnů.
/-siki-/

Ukázka plakátu - společného projektu
na téma: Vzdělávání
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VÍTE, ŽE...?
„Hurá

nemusím do školy “, a skutečnost, že
je 28.9. pracovní volno, asi spousta lidí
přivítá. Jenomže důvod, proč se tak děje,
nás přestává zajímat
V České republice slavíme 13 státních
svátků a všichni máme největší radost, pokud
jich co nejvíce připadne na pracovní den v
daném roce.
Pojďme to tedy spolu napravit a řekněme si to
nejdůležitější, to málo, co by každý měl vědět.
28. září je v kalendáři je označen /od roku
2000/ jako Den české státnosti.
V tento den, byl ve Staré Boleslavi zavražděn
ve věku 28 let český kníže Václav svým
bratrem Boleslavem. Pozval na hostinu při
příležitosti svátku Kosmy a Damiána. Vraždu
měl dopředu naplánovanou, neboť chtěl
Václava svrhnout z trůnu a toho nebylo možné
dosáhnout jinak než vraždou.
Později jako Boleslav I. Ukrutný razantně chopil vlády.
Václav byl prohlášen za svatého, stal se symbolem české státnosti, a také
nejvýznamnějším patronem naší země. Byl velmi křesťansky založený, zbožný, díky
své babičce Ludmile, která ho vychovávala k lásce ke křesťanství.
Má mnoho zásluh, např. založil chrám sv. Víta. Českému knížeti a světci jsou
připisovány posmrtně vykonané zázraky. Za věčného vládce české země byl
prohlášen už ve 12. století, svatováclavský kult rozšířil po Evropě Karel IV.
Svatováclavská tradice u nás
V Praze na Václavském náměstí najdete jeho pomník. Na tomto pomníku je
napsáno: „Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, nedej zahynouti nám ni
budoucím“. Tento text pochází ze svatováclavského chorálu, který byl první českou
hymnou. Sv. Václava najdete i na dvacetikorunové minci a nachází se zde stejný
text jako na pomníku z Václavského náměstí.
Víte, že?
Existuje 330 kostelů a chrámů, které jsou zasvěceny právě sv. Václavovi. Další
sochy sv. Václava najdete taky na Karlštejně nebo na Svatovítském chrámě. O
životě sv. Václava lze čerpat z tzv. Svatováclavských legend (příběhy, které vypráví
o skutcích a životě sv. Václava).
Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi je nejstarším českým poutním
místem spojeným se svatováclavskou tradicí.
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ČÍM ŽIJE NAŠE ŠKOLA?
Interview s Jenny
Mile nás překvapila její nečekaná
návštěva Českého Těšína. Využili
jsme této příležitosti a položili jí
„beim
Kaffeetrinken“
několik
otázek ...

1.Wie
erinnerst
du
nach
bestimmter Zeit an deinen
Aufenthalt in Český Těšín?¨
Ich erinnere mich sehr positiv an
meinen Aufenthalt in Cesky Tesin.
Am Anfang wollte ich sogar wieder
zurück nach Tschechien.
Jetzt sehe ich meine Zeit in Cesky
Tesin als große Bereicherung.
2.Wie hast du die CORONA –
Pandemie nach deiner Rückfahrt
in der Heimat erlebt?

Jennifer Baranek – rodilá mluvčí, lektorka
německého jazyka na OA ve šk. r. 2019/20

Mich persönlich hat die Corona
Pandemie sehr geschockt. Ich hätte im Januar nie gedacht, dass so etwas passieren
könnte.
Ich saß im Büro als plötzlich gesagt wurde, dass die Schulen geschlossen werden.
Kurz darauf gingen ganz viele Firmen pleite und ich musste einen neuen Job suchen.
Plötzlich war ich Postbote. Ich war sehe dankbar für diesen Job, da ich im Lockdown
arbeiten durfte.
Homeoffice wäre für mich ganz schlimm gewesen, weil ich sehr extrovertiert bin und
viele Menschen um mich brauche, damit ich mich gut fühle.
Am Anfang habe ich zum Glück sehr lange gearbeitet und deshalb gar keine Zeit
gehabt zum Langeweilen. Doch je länger ich zuhause war, desto mehr dachte ich,
dass ich verrückt werde.
Ich vermisse das normale Leben sehr. Aber es ist sehr wichtig in dieser Zeit auch
Chancen zu nutzen.
Bei mir war es so, dass die Post mir ein duales Studium angeboten hat und ich so
meine Zukunft gefunden habe.
Investiert die Zeit, die ihr durch das Zuhause Sitzen gewinnt in euch, euer
Wohlbefinden und eure Zukunft.
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ZDRAVÍ VÁS JENNY!

Společné srpnové setkání s učiteli němčiny

3.Lebenspläne? Also wie es dir geht zur Zeit ?
Zur Zeit geht es mir sehr gut. Ich habe Urlaub gemacht und konnte euch besuchen.
Es war sehr schön.
Am 01.10. fängt mein Studium an und ich bin sehr aufgeregt. Ich werde Human
Resources Management studieren bei der Deutschen Post DHL AG.
Die ersten 3 Monte werde ich bei
meinen Eltern leben und in Bonn
arbeiten, ab Janaur gehe ich für
3 Monate nach Basel, in der
Schweiz, zur Universität.
Danach wieder für 3 Monate
nach Bonn und dann wieder nach
Basel, und so weiter.
Es werden 3 sehr stressige
Jahre, aber ich werde mein
bestes tun, um euch zu
besuchen!
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Ing. Danuta Gorná

INTERVIEW ANEB
NOVÉ TVÁŘE OA

Co Vás přivedlo a inspirovalo
k učitelství?
Na vysoké škole jsem se věnovala
tematice vzdělávání pracovníků ve
firmách. Tato oblast mě natolik zaujala,
že jsem si chtěla v tomto směru najít i
práci. Tehdy mě napadlo, že pokud se
neuplatním v soukromé sféře, mohla
bych to zkusit třeba na střední škole. To
se mi nakonec splnilo ☺
Kdo byl váš vzor a co vás v životě
nejvíce ovlivnilo?
Mým největším vzorem jsou mí rodiče.
Ti mě naučili, že pokud chce člověk
v životě něčeho dosáhnout, musí si za
tím jít i za cenu neúspěchu. Tímto se
snažím řídit ve svém životě i já.
Co děláte ve svém volném čase?
Svůj volný čas nejraději trávím se svou
rodinou a přáteli. Ráda chodím na
procházky, poznávám nová místa nebo
si pustím nějakou dobrou komedii.
Jaká je váš oblíbený film, oblíbená
kniha?

Bylo to krásné a bezstarostné období.
Nejenom, že jsem poznala mnoho
kamarádů, se kterými se setkávám
dodnes, ale zároveň jsem získala i
cenné vědomosti.
Čeho si na dnešních studentech
nejvíce ceníte?

Mou oblíbenou knihou je Lakomec od
Moliéra. Shodou okolností jsem si toto Odvahy a toho, jak se v dnešní době
dokážou ve všem rychle zorientovat.
dílo vylosovala i u maturitní zkoušky.
Jak vzpomínáte na středoškolská
studia?

Chtěla byste něco našim současným
studentům vzkázat?

Na období studia na střední škole
vzpomínám pouze v dobrém.
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Ať se nebojí jít si za svými sny a cílí i
když se jim zdají být nedosažitelné.

Proč jste si jako studentka vybrala právě obchodní akademii?
Proto, že

jsem se chtěla získat vědomosti z oblasti ekonomiky a obchodu.

Jaké byly Vaše původní plány po ukončení studia na střední škole?
Věděla jsem, že po ukončení střední školy chci i nadále pokračovat ve studiu.
To se mi nakonec splnilo, ale místo mezinárodních vztahů a politologie jsem
nakonec vystudovala ekonomickou fakultu.
Jaké byly Vaše pocity po příchodu do školy v roli učitele?
Nejdříve mě zaplavila velká nervozita, ale zároveň jsem se těšila na to, co mi
tato zkušenost přinese.
Děkujeme za rozhovor!

Redakční rada školního časopisu MATES

foto: zdroj OA
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NEPÍŠEME DO ŠUPLÍKU
Co to jest koronawirus?
To nowy typ śmiertelnego wirusa, który
rozprzestrzenia się szybko na całym
świecie. Ogłoszono ogólnoświatową
pandemię.

A co pandemia przyniesie światu i
nam?
Myślę, że pandemia przyniesie w
przyszłosći wielkie zmiany społeczne
i gospodarcze w Czechach i na
świecie w przyszłości.
Powinniśmy być przygotowani na
przyjęcie ich pozytywnie, ponieważ
co nam pozostało?

Dziś absolutnym priorytetem jest
opieka nad chorymi i bezbronnymi,
spowolnienie transmisji wirusa i
zapewnienie niezbędnych usług.
Jednak pandemia może dotknąć
Republikę Czeską i cały świat nawet
lata po usunięciu zasłon ochronnych.
Moim zdaniem sytuacja kryzysowa
wkrótce się skończy.
Myślę również, że nasza republika
ma się bardzo dobrze i ,że w
porównaniu z innymi krajami jest
gotowa do walki z nowym rodzajem
korona wirusa. Sytuacja, którą
ogłoszono przez pandemię jest
poważna i nie powinno się jej
lekceważyć.
Jednocześnie
jednak
musimy
zachować spokój i wykorzystać
nowo uzyskany czas na naszą
korzyść.

Ja na przykład w końcu zacząłem
czytać książkę, na którą nigdy nie
miałem czasu. Spędzam więcej
czasu z najbliższą rodziną,

uzupełniam
luki
w
różnych
kierunkach. Oczywiście nie
jestem zadowolony z tej sytuacji, ale
niestety nikt nic na to nie poradzi.
Zgadzam się, że ludzie nie powinni
nigdzie się spotykać w większych
grupach, że dorośli powinni iść do
pracy tylko w razie potrzeby.
Wszyscy powinni być świadomi
powagi całej sytuacji. Przyroda
pokazała światu swoją absolutną
wyższość.
Przez
ostatnie
dziesięciolecia nie byliśmy dla niej
zbyt poważni.
A jak będzie dalej?
Moim zdaniem wirus jest naprawdę
bardzo niebezpieczny. To będzie
kryzys cało- światowy we wszystkich
kierunkach i zależy od nas, jak
szybko się skończy.
Dotrzymujmy kwarantannę,
higienę, dbajmy o rodzinę, nie
panikujmy.
To test umysłowy dla nas
wszystkich.
-woja14

NEPÍŠEME DO ŠUPLÍKU
Co je to vášeň? Jak se chovám, když
jsem vášnivý? Projevuje se na
každém z nás, ale ne stejně.
Když jsem zrovna vášnivý, tak
přece nejsem jako Adam, který
přestane dělat ve své slohové práci
odstavce, nebo určitě nepíšu
„slohovky“ které nám zadá paní
učitelka, ale zase dělám jiné činnosti.
Ve chvíli, kdy se pořádně rozvášním,
se
mi
rozpumpuje
srdce,
poslouchám písničky a miluju
svůj život.
Mohu se také vášnivě naštvat, a to
by nikdo jistě nechtěl. Přece podle
mě bych byl spíš roztomilý, protože
nebezpečný dojem zrovna já
nebudím v žádné podobě. Vím
jenom, že vášeň se těžce ovládá a
musíte být klidní a vyrovnaní lidé,
abyste se jí nepoddali. Mně se to
naštěstí většinou daří, musím říct.
Co je to vlastně ta vášeň? Řekl bych,
že se nachází v každém z nás a
každý ji vnímá jinak. Projevuje se
na základě nějakých jevů, které se
nám dějí. Podle mě je to nával
emocí, které se potřebují dostat
z člověka ven. Samozřejmě někdy
se to zrovna nehodí, ale je to jedna
ze skutečností, které nás dělají tím,
čím jsme.
Vášniví lidé jsou určitě více náladoví
než ti ostatní... Ale upřímně řekněme
si. Chtěli bychom se víc bavit
s člověkem, který je vášnivý a zabaví
nás, ale za to nás někdy hodně štve
nebo
s člověkem,
co
nás
nerozesměje a je takřka bez emocí?
Samozřejmě někdy je toho moc, ale
vášeň patří prostě k člověku.
Těžko se vysvětluje, co to vášeň
je, ale projevuje se na nás všech.

Někdy chybí a někdy může
vyzařovat až moc.
Přece jenom bychom bez ní nežili
životy jako teď.
-zvoluV tuto chvíli je mou největší vášní
nejspíše folklorní soubor.
Inspirovali mě rodiče, takže žádná
láska k mobilnímu telefonu, ale
k folklorní hudbě. Doteď jsem jim za
to vděčná, protože mohu dělat to, co
mě opravdu naplňuje každým dnem
a dodá mi ten pocit štěstí, když se nic
nedaří. Všechna vystoupení jsou
něčím, co jen tak každý nezažije.
Je to pocit, který se nedá téměř
popsat, protože - jen když jsem s
přáteli na pódiu, cítím se svá.
-švem„Sto lidí sto chutí,“ proto nemůže
všechny bavit totéž.
Poslední dobu se snažím soustředit
na rozvoj síly. Workout se ukázal
jako nejlepší řešení. Je to vlastně
práce se svojí váhou, při které
zvyšujeme sílu v horní části těla.
Často se snažím, do svého volného
času zařadit sportovní lezení a lezení
na skalách. Je to super aktivita,
kterou určitě využiju i v budoucnu.
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Pohyb je pro mě všechno a neumím
si představit život bez něho.
... a biologie, jak funguje lidské tělo,
svaly v těle, to jak bojuje proti
nemoci. Pro některé studenty noční
můra -matematika, pro mě však
zábavný předmět který patří mezi
moje záliby.
Můj názor je takový, že každé dítě,
student ale i dospěly člověk by měl
mít nějakou volnočasovou aktivitu,
při které nemyslí na zátěž v práci,
škole nebo v životě.
Počet
psychických
chorob
u
dospívajících děti, každým rokem
narůstá.
Podle mě za to může nedostatek
aktivit. Lidé si musí uspořádat čas
tak, aby se mohli věnovat své zálibě
nebo vášní.
-kulm-

Vášeň je stupeň emoce, který je
intenzivní.
Většinou se váže k člověku,
myšlence nebo věci.
Dokáže výrazně ovlivnit myšlení
a jednání jedince.
Je zdrojem energie vytrvalosti a
vůle.
Mou vášní jsou zvířata.
V dětství byl mou první hračkou
plyšový králíček a pes. Ve třech
letech jsem začala chodit s mými
rodiči do psího útulku. Později bylo
mým snem být veterinářkou.
Mám čtyři fenečky, které neměly
šťastný start do života a každá si

nese různá zdravotní postižení.
Nemocné srdíčko, nedůvěru k lidem,
strach z aut a růžné alergie.
Má vášeň mě učí potlačovat
vlastní emoce – hlavně vztek na
nezodpovědné lidi, kteří dokážou
zvířatům, jakkoliv ublížit.
Naučila jsem se citlivě, a hlavně
klidně rozlišovat potřeby jednotlivých
zvířat, přizpůsobit se jejich chování,
vytvořit pro ně jednotlivě psychický i
fyzický trénink.
Umím výborně vařit a péct psí
dobroty. Díky mým svěřencům
jsem zodpovědnější, umím si lépe
naplánovat den a svůj volný čas,
který trávím hlavně ve společnosti
zvířat, nevidět jako promarněný ale
jako sebezdokonalení.
Jsem šťastná, že mám kolem sebe
hodně lidí, kteří jsou stejní jako já.
Pomáháme týraným pejskům najít
domovy v Německu, Holandsku i
Švédsku. S rodiči jsme byli navštívit
psí útulky i na Mallorce.
Se psy ráda sportuji i odpočívám.
Chodíme spolu do přírody, běháme,
trénujeme agility, ale taky se spolu
díváme na televizi.
Ne nadarmo se říká, že pes je
nejlepším přítelem člověka.
Já mám raději přísloví:
„Čím víc poznávám lidi, tím více
miluji psy.“
-kremiMá vášeň je pomáhat lidem okolo
mě. To je totiž to, co mě dělá nejvíce
šťastného.
Je to pro mě něco, co jsem kdysi
slíbil že budu dělat jedné důležité
osobě, časem se z toho možná stala
i vášeň. Není lepší pocit, než když
vám člověk řekne, že jste mu
16

pomohl, zlepšil den nebo že díky
vám se cítí lépe.
Myslím že právě tento pocit štěstí a
radosti který mi to nabízí a dává, i
když přes značné úsilí, to z tohoto
dělá mou vášeň.
– klype-

NEPÍŠEME DO ŠUPLÍKU

louka, když se potřebuji zbavit
stresu.
– vozgCestování se v dnešní době stává
pro ... volnost a svoboda je totiž
jeden z nejlepších pocitů, které může
člověk mít ... svým zvláštním
způsobem nás obohatí pokaždé,
protože nám umožňuje rozšiřovat
vědomosti a poznat ostatní kultury,
které se od té naší výrazně liší.
Zážitky a vzpomínky, které v nás
zanechá, jsou mnohdy lepší než
hmotné věci, protože ty nám nikdo
vzít nemůže.
Já cestuji odmalička a jsem za to
nesmírně vděčná. Doba, ve které
žijeme nám dává spoustu možností,
které kdysi nebyly, proto je třeba
využít, co život nabízí. Dnes nás
však omezuje nebezpečí COVIDu,
proto doufám, že se situace brzy
zlepší a my zase budeme moci
cestovat, kam budeme chtít.
-majlfoto zdroj: -cies-

foto zdroj: -slow-

Mojí vášní je poslech hudby - můj
každodenní rituál, způsob, jak se
očistit od všeho stresu, vzteku a
jiných špatných emocí.
Není pouze vibrací, kterou náš
mozek vnímá, ale je to pro některé z
nás koníček či jak už zmiňovanou
vášní. Doprovází mě všude - když
jdu spát a nepustit si muziku, to je
jako propadnout se do nicoty nebo
chodit v prázdnu. Ale když mi zní má
relaxační melodie v uších, objeví se
moje říše snů, kterou je má kouzelná
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... A TO MĚ ZAJÍMÁ
TĚŠÍNSKÉ DIVADLO SE STALO
NEODMYSLITELNOU DOMINATOU
MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN.
V září 2020 OSLAVILO 75. VÝROČÍ
OD SVÉHO ZALOŽENÍ.
V souvislosti s těmito událostmi přinášíme
několik z mnoha zajímavostí, které jsme
zjistili.

Historie divadla
-jako instituce působí v Českém Těšíně od r. 1945 - Těšínské oblastní
Divadlo. Poprvé se veřejnosti představilo hrou Jaroslava Vrchlického Noc na
Karlštejně v sále restaurace „Střelnice“. Od začátku se profilovalo jako
zájezdové a repertoárové pro všechny věkové kategorie.
- od února 1946 byl změněn název na Divadlo těšínského Slezska.
- roce 1950 byl název změněn do téměř dnešní podoby Těšínské divadlo
v Českém Těšíně.
-v roce 1951 z iniciativy tehdejšího ředitele TD Josefa Zajíce, vznikl druhý
soubor Těšínského divadla – polská scéna, která v divadle jako samostatný
umělecký soubor působí dodnes. Svou činnost zahájil premiérou hry "Wczoraj
i przedwczoraj" A. Maliszewského.
-1991 byl ustanoven dnešní název Těšínské divadlo Český Těšín.
- Scéna Bajka je třetím zcela profesionálním hereckým souborem divadla.
Vznikla v roce 1948 a původně působila jako Loutkové divadlo Polského
kulturně-osvětového svazu (PZKO).
Od roku 2008 patří k Těšínskému divadlu
VÍTE, ŽE...?
Těšínské divadlo je v současnosti jediným českým
profesionálním divadlem, jehož součástí jsou dva umělecké
soubory hrající různými jazyky – česká a polská scéna.
Je to jediné divadlo s profesionálním polským souborem
v České republice.

Těšínské divadlo je od roku 1991 jedním z hlavních pořadatelů
Mezinárodního divadelního festivalu „Na hranici”...
V budově divadla se nachází hvězdárna a ústřední Městská knihovna.
Na dlažbě před budovou najdete pamětní tabule se jmény herců,
ředitelů, uměleckých šéfů Těšínského divadla.
V Těšínském divadle hrálo i několik slavných herců jako např. Květa
Fialová, Jaromír Hanzlík, Bronislav Poloczek, Miloslav Čížek, Michal
Kavalčík, Robert Urban a další…

Přesně 60 let uplynulo od slavnostního otevření budovy Těšínského divadla
na Ostravské ulici v Českém Těšíně
Do té doby český soubor /letos slaví 75. výročí svého vzniku/, i polský
soubor divadla/ letos slaví 70. výročí/, hrály v prostorách KaSS Střelnice
nebo hotelu Piast.
Držme našemu divadlu palce a připijme si na zdraví.
Těšíme se brzy na shledanou!
19

/ -švem-,- apavl-/

OTÁZKY a ODPOVĚDI „VČEREJŠÍHO DNE“

ANKETA

Věta, která mě
zaručeně vytočí „doběla“!

“Nebo víš co? Zapomeň na to.”
„Miminko, pojď se pomojinkat!“
„Proč nemůžeš být jako ostatní?“
„To bys nepochopila“.
„Vidíš, já ti to říkal(a)!“
„Lednice není televize“
„Ukliď si pokoj“!
„To

nejde.“

„To pochopíš, až budeš starší.”
„To už zase jenom ležíš v posteli?“
„Zajdi se psem ven, dlouho už
nebyl! „
„Končíme, vypínám wifi.“

„Vydržíš to na sekundu bez toho mobilu?“
20

OTÁZKY a ODPOVĚDI
„VČEREJŠÍHO DNE“
„Dneska si někoho vyzkoušíme“
„Tady jde poznat, kdo na to kašle“
,,Ale já fakt nic neumím”
/a pak dostane 1/
„Bolí Tě břicho?
To máš určitě z toho mobilu“.
„Tečka !
Nebudu s tebou o tom diskutovat.“
„Už sis umyla ruce?“
„Já ti to říkal/a. Měl/a jsem pravdu“
„Prosím tě, uklidni se!“
„Nikam, doma budeš!“
„Je ti jenom 15!
“Tak koho jsi dneska vyzkoušíme?”
“Termín odevzdání je dnes do 23:59”
“Zítra si napíšeme testík”
foto zdroj: -stab-, -gom-

„Zvoní pro učitele, ne pro vás.“

Já nevím, mi to je jedno
Ale neříkej...
...Nee, fakt !?
JOOO, fakt?
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ZÁBAVA A RECESE

Na jednu porci budeme
potřebovat:

ŘEŠTE ČTYŘSMĚRKU!

100 g viz čtyřsměrka

Slova:

25 g cibule (není potřeba)

nuda, bakaláři, domov, vir,
feri, netflix, mozek, internet,
teamsy, mikrofon, kamera
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Rádi zkoušíte nová
jídla?
Mám pro vás
jednoduchý, rychlý a
hlavně chutný
KULINÁŘSKÝ recept.
Zbylá písmena vám
dají název hlavní
ingredience!

Koření (doporučuji koření
na kuře, sůl, bazalku a
česnek)

Postup:
1. Předehřejeme si
troubu na 180
stupňů.
2. Hlavní ingredienci
rozmačkáme a
přidáme kečup,
cibuli a koření.
3. Ze směsi vytvoříme
kuličky. Kečup
přidáváme podle
potřeby.
4. Kuličky dáme péct
na cca 20 min.
5. Přílohu si zvolíme
dle chuti.
Dobrou chuť!!!

/-amb-/

OBSAH VYDÁNÍ:

ÚVODNÍK

Řešení:

.....

s.2

Vyhlášení výsledků 14. ročníku
soutěže O nejlepší školní časopis
..
... s.3-4
AKTUÁLNÍ ÚSPĚCHY ... s.5
CO SE NEVEŠLO

...

s.6

O PRÁZDNINÁCH
NETRADIČNĚ
On-line kurz během letních
prázdnin
... s.7-8
VÍTE, ŽE...?
Den české státnosti

... s.9

ČÍM ŽIJE NAŠE ŠKOLA?
Zdraví vás JENNY

... s. 10 -11

INTERVIEW ANEB NOVÉ
TVÁŘE OA
Ing. Danuta Gorná

v

o

m

o

d

t

o

b

f

v

i

r

k

a

x

a

y

j

k

m

a

d

i

k

s

í

r

o

m

u

l

a

m

d

o

z

e

n

f

l

a

l

f

e

r

i

t

á

e

o

o

k

a

u

e

ř

t

e

n

r

e

t

n

i

Ročník :21 Číslo: 1, šk. r.2020/2021
Obchodní akademie Český Těšín
Sokola- Tůmy 402/12, 737 01
www. obaka cestesin. Cz

REDAKČNÍ RADA:
Jiří Molin
Eliška Koštovalová
Adam Straka
Karolína Cymorková
Lukáš Zvoníček
Lenka Schajerová

... s. 12-13

NEPÍŠEME DO ŠUPLÍKU
Co jest koronawirus?

... s.14

Popiš svoji vášeň

s.15-17

...

...A TO MĚ ZAJÍMÁ s.18 -19
Výročí Těšínského divadla
RECESE A ZÁBAVA ... s. 20-22
OTÁZKY a ODPOVĚDI
„VČEREJŠÍHO DNE“- anketa
ČTYŘSMĚRKA

...

s.22

Foto zdroj: -zauch-

rer

