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  ÚVODNÍK    
                     Milí čtenáři, 
vydání listopadového čísla jsme pojali jako kaleidoskop zajímavostí 
ze života naší školy.      Přinášíme vám k pobavení pestrou směsici 
krátkých textů, které korespondují s rychle se střídajícími událostmi  
těchto dnů. Snažíme se o to, co nejaktivněji přežívat v tzv. „době  
rouškové“  a vyhlížíme lepší zítřky,  které jsou stále v nedohlednu. 
 
Nezažíváme úplně nejlehčí dobu. Dělíme se na očkované x neočkované, pozitivní 

x negativní a klíčovými pojmy dnešních dní jsou rouška, testování, karanténa, 

nouzový stav... A jak jsme v rámci pandemie již hodněkrát zjistili, člověk opravdu 

není tvůrcem svého vlastního života.  Stále procházíme traumaty a obavami o 

vlastní zdraví, prožíváme zklamání z celospolečenského vývoje... 

Jenže, víte, co je nesmírně dobré si uvědomit? 
Že za každou špatnou kapitolou přichází nová. Třeba i lepší. 
A protože každou špatnou situací MY SAMI sílíme: věřte mi, že za každým 
rohem I VÁS může čekat i milé překvapení.  
 
Tak – ať je to VAŠE nekonečně krásné!               Za redakční radu časopisu MATES                       
 A užívejte si nádherné dny!                                                       Lenka Schajerová 



                                                             EKO – OK(ÉNKO)  

                             Accountant 2021                                    

                     

Ve druhém ročníku účetní soutěže 

Accountant 2021změřili své síly 

nejlepší účtaři z maturitních ročníků.   

Hned v úvodu čekal na deset zástupců 

z každé maturitní třídy zahřívací test 

teoretických znalostí. Po ověřování 

pravdivosti daných informací mohli 

mladí účtaři s lehkostí sobě vlastní 

zakládat firmu, nakupovat majetek i 

zásoby, hospodařil s penězi. A poté 

sestavením účetních výkazů zhodnotit, 

zda se jim při podnikání dařilo, či 

nedařilo.  

                                                        

Nejlepší hodnocení, kterého mohli 

studenti dosáhnout: 85 bodů  

Nejlépe se umístili studenti ze třídy 4.B. 

1. místo  Terezie Bystrońová 

/74 bodů/ 

2. místo  Miriam Szlibnerová 

/67 bodů/ 

3. místo  Lukáš Kulawiak 

/66 bodů/ 

Účastníci této soutěže prokázali nejen    

velice dobré znalosti, ale také 

skutečnost, že na maturitní zkoušku 

z účetnictví jsou již téměř připraveni.  

                                                                                                    

 

 

 

                    -otip- 
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Je znám Mistr Office pro rok 2021 

Každoročně na podzim probíhá na 
naší škole soutěž pro žáky 3. a 4. 

ročníků Mistr Office. Soutěžící během 
45 minut zpracovávají zadání 

z Wordu, Excelu a PowerPointu. 
V letošním ročníku poměřilo své 

síly 21 účastníků. 
 

A kdo obsadil stupně vítězů? 
 

Markéta Švecová, 3. A 
Lukáš Kulawiak, 4. B 

Miriam Szlibnerová, 4. B 
 
Vítězům gratulujeme a přejeme 
hodně úspěchů na regionální soutěži 
Office v Šenově u Nového Jičína, 
která by v případě dobré 
epidemiologické situace měla 
proběhnout na jaře 2022.            
 

                                                        -rotm- 
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25. ročník soutěže ZAV – Olomouc            
 
Tradiční soutěž v psaní                  
na klávesnici ve 3 disciplínách. 
probíhala letos opět online. Celkem 
se jí zúčastnilo 461 soutěžících z 56 
škol. Naši školu reprezentovalo 9 
žáků z různých ročníků. 
 

Zapojili se následující studenti: 
 

Koudela Jakub 3. C 
Szotek David 3. C 
Kantor Šimon 2. A 

Jaglářová Klára 2. A 
Kunz Kryštof 2. B 
Struś David 2. B 

Franek Michal 2. C 
Sikorová Aneta 2. C 
Kucza Zdeněk 1. B 

 
Nejlepšího výkonu dosáhl 

Jakub Koudela, 
který v minutovkách s penalizací 100 
úhozů za neopravenou chybu, psal 

rychlostí 357 čistých úhozů za 
minutu. 

 



            NAŠE ÚSPĚCHY 

Den stromů 2021 

U příležitosti Dne stromů jsme se už 

tradičně zúčastnili výtvarné a 

fotografické soutěže, kterou 

vyhlašuje Město Český Těšín. 

Školu reprezentovaly dívky ze třídy 

2.C: 

Krystyna Borská, 

Andrea Szkanderová 

Liwia Helena Woźniak. 

Krystyna a Andrea vystavovaly 
fotografie, 

 Liwia nakreslila obrázek stromů, a 
právě její práce získala 

 
2. místo v kategorii středních škol. 

 

 

 

Konkurs recytatorski 

„Kresy 2021“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czeskocieszyńskiej „Strzelnicy” 

odbyły się XXVI zaolziańskie 

eliminacje konkursu 

recytatorskiego „Kresy 2021”. 

Również uczniowie naszej 

„handlówki“ wzięli udział w tym 

konkursie. 

Veronika Galandžárová z klasy 4.C 

zdobyła 3 miejsce 

i Adrian Siuda z klasy 3.C uzyskał 

wyróżnienie. 

Serdecznie gratulujemy  i dziękujemy 

za godną reprezentację szkoły. 

  - rotm-          -hupb-      



DenDenDen   
stromůstromůstromů

   
         foto : Andrea Szkanderováfoto : Andrea Szkanderováfoto : Andrea Szkanderová

   



Budoucí maturanti si měli  

možnost ověřit  své  dovednosti 

z oboru účetnictví na interaktivní 

besedě: 

“Otestuj si své znalosti v 

oblasti účetního výkaznictví 

podnikatelských subjektů”.  

Ing. Jana Hakalová, Ph.D., vedoucí 

Katedry účetnictví a daní 

z Ekonomické fakulty VŠB-TU 

Ostrava, se zaměřila na opakování 

znalostí z oblasti účetního 

výkaznictví, na orientaci v základních 

pojmech, kterými byly např. účetní 

závěrka, rozvaha, výkaz zisku a 

ztráty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentům se nadstandardně 

věnovala: všichni pracovali s předem 

připravenými materiály, pro 

názornost uváděla příklady z praxe, 

během prezentace jim kladla otázky, 

a za správné odpovědi je dokonce 

odměňovala drobnými dárky. 

Dvouhodinový tematický blok 

v závěru doplnila o kvíz, který ověřil 

pozornost a znalosti všech 

zúčastněných, a tři nejlepší studenti 

pak byli odměněni propagačními 

předměty Ekonomické fakulty VŠB-

TUO.                                        -otip- 

BESEDY PRO MATURANTY 

 

Advokáti do škol  

V rámci projektu, který zaštiťuje 
Česká advokátní komora, Advokáti 
do škol  
-navštívili Obchodní akademii Mgr. 
Ondřej Novák a Mgr. Sebastian 
Čapucha, působící ve frýdecko-
místecké advokátní kanceláři, kteří 
seznámili studenty s tím, co obnáší 
být advokátem, objasnili jim i další 
právnické pozice, např. čím se 
zabývá státní zástupce, notář, 
soudce aj.  
 
Výklad obohatili o workshop, o tzv. 
případovou studii, kdy si žáci rozdělili 
role obžalovaného, soudce, obhájce, 
státního zástupce – a na konkrétním 
soudním případu, zaměřeném na 
problematiku lidských práv, si 
vyzkoušeli, co která role obnáší. 
Dále byli budoucí maturanti 
seznámeni i s tím, co vše obnáší 
studium práv.  
V zajímavém propojení teorie 
s praktickými příklady posluchači jistě 
získali kladnou motivaci k dalším 
poznatkům, které na naší škole ve 
svém vzdělávacím programu 
obsahuje výuka odborného předmětu 
Právo. 

 

7                                            -novi- 



ČÍM ŽIJE OA?                                   Iniciativa „Oblečme naši školu“ 

 
UKONČENO HLASOVÁNÍ o motiv školního oblečení. 

Celkem se do něj zapojilo 197 žáků a učitelů. 
 

 
 
Vítězný motiv bude použit na vytvoření kolekce 

kvalitního a designově moderního oblečení a 

módních doplňků. 

 

PRODEJNÍ E-SHOP ZPŘÍSTUPNĚNÝ! 
 

Na našich webových stránkách, sociálních 
sítích a v Bakalářích. 

Součástí školní módní kolekce jsou nejen 
mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice 

 a další zajímavé kousky 
 

Můžete, pokud budete mít zájem, začít 
objednávat! 

Objednané zboží bude dodáváno domů a 
 do zásilkových služeb.  

                                                      8 



VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA                                 ... i po letech rádi zavzpomínali 

 
 

Školu navštívili 
po dlouhých 65 letech 

2 pánové, 
oba abiturienti 

tehdejší těšínské 
Hospodářské školy, 

absolventi oboru: 
Organizace, plánování 
a ekonomika průmyslu! 

 
Leopold Schabbauer, 

který dnes žije ve 
Švédsku, kde působí 

jako uznávaný 
houslista. OA navštívil 

v doprovodu své rodiny. 
A dále neuvěřitelně 

vitální pan Adolf Ruš. 
 
Po letech zavzpomínali na středoškolské studium, na své vyučující, hodiny 
těsnopisu, praktické chemické pokusy a mineralogické sbírky oblíbeného profesora 

P. Ruska a jeho úspěšný školní pěvecký sbor, i tu jednu hodinu angličtiny týdně      . 

Neopomněli ani studentskou recesi a klukovské vylomeniny, které si dopřávali             
na školních výletech do Beskyd, zážitky s ostatními spolužáky a spolužačkami aj. 
 
Pánové si prošli školu, zhlédli naše propagační video, virtuální prohlídku školy, byli 
obdarováni výročními Almanachy OA... a byli zkrátka a dobře - úžasní! 

 

65 let po maturitě!   Pánové L. Schabbauer/vlevo/ a A. Ruš 
                                                                                                                                 foto zdroj archiv OA 

....letošní maturanti 2021/22                foto zdroj: archiv OA 



 



 



Češkám se sice nedařilo proměňovat 

gólové šance, přesto však Norky 

porazily 3:1 
 

V druhém zápase proti výběru 
Polska dominovaly naše České 
reprezentantky po celou hru. Jediné, 
co Polkám dovolily bylo pár 
střeleckých pokusů, které ale skončily 
neproměněny. Česko jednoznačně 
zvítězilo 16:0. 
 
O postupu se rozhodovalo až 
v posledním utkání proti 
Maďarsku. Češky otevřely skóre už 
ve druhé minutě utkání a do konce 
první třetiny přidaly ještě další dvě 
branky. Maďarky se dokázaly prosadit 
až ke konci utkání. To jim však 
nepomohlo a Česku podlehly 5:1. 
 
České hokejistky se tak poprvé 

v historii představí na 

Olympijském turnaji, který se bude 

konat od 4. do 20. února příštího 

roku.  
                                     -pawb- 

12 

A TO MĚ ZAJÍMÁ...                                  ze světa sportu   

                     Olympijská kvalifikace žen v ledním hokeji 2022 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve dnech 11. až 14. listopadu 

se v Chomutovské aréně 

odehrálo 2. kolo kvalifikace 

žen na OH v ledním hokeji, 

kterého se účastnilo celkem 12 

týmů rozdělených do 3 skupin. 

Na OH se kvalifikovali 

vítězové jednotlivých skupin 

Česko bylo ve své skupině 

nepopiratelně dominantním 

týmem, který od postupu dělily 

v podstatě jen formality.  

 

I přesto bylo příjemným 

překvapením sledovat skvělý 

individuální ale i týmový výkon 

našich hráček pod vedením 

trenéra Tomáše Paciny.  

 

První utkání odehrály proti 

reprezentaci Norska.  



                         Mistrovství světa silničních motocyklů 2021 

 
                              Valentino Rossi 

 
                                                   

                                                  Filip Salač 

 

 

 

Českotěšínský divadelní festival Bez Hranic               z kultury                                                                                              
                              

 
V Českém Těšíně a Cieszynie se uskutečnil jubilejní již 
30. ročník mezinárodního divadelního festivalu Bez Hranic.  
Divadla z různých končin republiky, ze Slovenska, 
Polska i Maďarska soutěžila o hlavní cenu Zlomené závory. 
 
Diváci mohli hlasovat, které divadelní představení se jim nejvíce líbilo.  
Zlomenou závoru letos si nakonec vysloužil pražský soubor Cirk La Putyka se 
svým představením Runners.                   13                                                                                         

Jediný český zástupce Filip 
Salač obsadil v závěrečném 
závodě Moto3 ve Valencii 4. 
příčku, což byl jeho druhý 
nejlepší výsledek v kariéře. 
 
V konečném hodnocení 
šampionátu skončil tento 
devatenáctiletý rodák z Mladé 
Boleslavi na 16. pozici. 
V příští sezoně se Salač přesune 
do kategorie Moto2, v níž bude 
startovat v barvách týmu Gresini. 
                                                     -pawb-                     

 

Asi nejznámější motocyklový 
závodník, italská legenda a 
devítinásobný mistr světa 
Valentino Rossi přezdívaný Doktor 
ukončil svou profesionální 
kariéru.  
V závěrečném závodu sezóny ve 
Valencii dojel jako 10. Rozloučit se 
s ním přišlo přes 76 tisíc fanoušků. 
Za svou 26letou kariéru dokázal 
vyhrát 115 Velkých cen a ve 235 
závodech se umístil na stupních 
vítězů.  
Rossi ale neodchází úplně.  
V následující sezoně bude v 
královské třídě šéfovat svému 
týmu, za který budou závodit jeho 
nevlastní bratr Luca Marini a Marco 
Bezzecchi. 
 
 



Se zatajeným dechem 
pozorovali diváci 
kaskadérské kousky 
herců a jejich uším 
lahodila hudba živé 
kapely.  
Kromě divadel, 
organizátoři pro diváky 
připravili, koncerty, 
workshopy, debaty a 
diskuse, výstavy. 
Pořadatelé v programu 
mysleli také malé 
diváky, pro které byla 
připravena speciální 
dětská představení.  
 

„S letošním ročníkem jsem spokojeni. Potvrdilo se, že živá kultura lidem chyběla 
 a ani on-line přenosy je nemohou nenahradí,” konstatovali organizátoři, kterými  
jsou Člověk na hranici z.s. a Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka.                 
                                                                                                                -amac- 

  

 A TO MĚ ZAJÍMÁ                           

                                                                          Vtipná fakta, KTERÁ URČITĚ NEZNÁTE? 
 
 

Na Venuši – která je blíž Slunci než Země – by se zmražená pizza  
položená na zem dokonale propekla za pouhé 3 sekundy. 

 
Vzdálenost mezi špičkami prstů levé a pravé ruky, když 

 ruce roztáhnete do šířky, je stejná, jako vaše výška. 
 

Když si ráno dáte jablko, probere vás to lépe než šálek kávy 
 

Víte, že šváb přežije až 9 dní bez hlavy a že sloni jsou jediní savci, kteří 
neumí skákat. 

        Bible zmiňuje všechny druhy domácích zvířat – s výjimkou kočky, 
 

Ve Francii je protizákonné pojmenovat své prase „Napoleon“.  
 

Francouzským polibkem dramaticky rozšiřujete okruh bakterií ve svých 
ústech. Za 10 vteřin si oba účastníci vymění kolem 80 milionů bakterií 

 
Každoročně víc lidí napadnou krávy než žraloci. 

  
                          Víte, že naše uši a nos nikdy nepřestávají růst. 
                                                            14                                                         -jochk- 



  
 „MY 
  SOM 
STELA” 
 
 Interview  
---------------- 

         
       Liwia Helena Woźniak 
 
W ilu latach zaczęłaś rysować? 
Jak wiele dzieci, moje rysowanie zaczęło 
się w podobnym wieku co u reszty z nas. 
Nie byłam nigdy ponadprzeciętna 
na zajęciach artystycznych w przedszkolu, 
czy też nie wygrywałam nagród na 
wychowaniu plastycznym. 
Moje umiejętności zaczęły się utrwalać 
dopiero w wieku 10 może 11 lat. 
I nawet w tych czasach nie byłam w stanie 
nakreślić proporcjonalnej twarzy czy samego 
oka, które wielkością pasowałoby do drugiego. 
 

 
Kiedy stwierdziłaś, że 

rysowanie jest Twoją 
pasją? 
Szczerze mówiąc, nie tak 
dawno temu. Wiele osób 
zaczęło się interesować 
moimi bazgrołami, co 
spowodowało mój większy 
zapał w tej dziedzinie. W 
momencie, kiedy zaczęłam 
się cieszyć z udanych 
szkiców, dobrze dobranych 
kolorów lub gdy 
dostawałam pierwsze 
pędzle ze sklepu 
artystycznego. Takie małe 
rzeczy pomogły mi 
uświadomić, że sprawia mi 
to przyjemność i ciężko by 
było mi zrezygnować z 
moich małych rysunków.  

15 
                                                  fOTO zdroj: z archivu autorky L.H. Woźniak 



 
 Kto jest twoim ulubionym 

malarzem? Nie jestem wielkim 

znawcą sztuki, jednak jest jeden 
artysta, który zapadł mi w głowie. 
Konkretnie mówię o Zdzisławie 
Beksińskim. Choć nie mogę 
porównywać naszych dzieł, 
mogę spokojnie powiedzieć, że 
w wielu moich rysunkach czy 
szkicach można znaleźć jego 
wpływy. Mroczna, czasami 
przerażająca tematyka budząca 
obrzydzenie lub wstręt u 
niektórych jest czymś co 
uwielbiam.   
 
Czy w przyszłości chciałabyś 
zostać ilustratorką? 
Nigdy nie wiązałam na poważnie 
moich zdolności z przyszłością. 
Zazwyczaj brałam to za umilenie 
czasu, bądź chwilę spokoju. 

Nie interesuje mnie pozycja 
ilustratorki, szybciej bym      

sięzdecydowała na bycie animatorką, projektantką   czy nawet ?grafikiem.?     
 
Kiedy chcesz coś rysować, musisz długo zastanawiać się co naszkicujesz albo 
po prostu siadasz do stołu i rysujesz? 
Różnie to bywa. Czasami mam jakiś 
pomysł w głowie, który nie chce z niej wyjść 
dopóki nie przeleje go na papier. Innymi 
czasy, robię to dla niestracenia postępu. 
Jak każda umiejętność, rysowanie również 
potrzebuje konsekwentnego powtarzania 
nauczonych technik, aby móc dojść do 
wymaganego po sobie poziomu. Jeszcze 
innymi czasy maluję czy rysuję na 
zamówienie lub prośbę. Małe szkice lub 
karykatury dla członków rodziny, ale 
również duże malowidła trwające tygodnie, 
by dokończyć dla zupełnie obcej osoby.  

 
Zaczęłam się interesować sztuką już od 
małego, lecz sama przygoda rozpoczęła 
się wiele lat później. Jednak nie jest to 
jedyne moje zainteresowanie. Lubię 
również: uprawiać sport, projektować, szyć, 
pisać opowiadania, czytać, grać na gitarze. Nie 

lubię monotonności, dlatego lubię zmieniać swoje zainteresowania na dany moment. 
                                                              16                                                    /-adri-/ 



NEPÍŠEME DO ŠUPLÍKU 

Jaký je smysl života? 

Toť otázka, kterou si každý aspoň 
jednou za život položil. Někteří nad ní 
bádají stále, ať už méně nebo více. 
Každý má v hlavě různé myšlenky, 
některým se vybaví rodina, některým 
zase nové auto.  
Je pro mě dost těžké určit smysl života 
každého člověka na planetě. Nevím, 
jaké máte sny, jaké máte priority a 
myšlení. Po mnohaletém přemýšlení 
nad touto otázkou jsem však přišla na 
odpověď!  
Smyslem života je jednoduše žít. 
 
Žít? Je to tak jednoduchá odpověď, že 
si myslím, že většina lidí by ji ani 
nezvážila. Za touto odpovědí ale stojí 
mnoho přemýšlení. Zkuste se zamyslet 
se mnou. 
 
Máme tento jeden život. Máme 
minimum času v nekonečném vesmíru. 
Máme ten dar, že se můžeme každé 
ráno probudit. Smyslem života je zažít 
život. Zažít ranní slunce, vánek větru, 
šumění listů, zvuk tekoucího pramene 
řeky a nekonečno emocí! Je důležité 
prožít vše, prožít smutek i radost, smích 
i pláč. Je důležité poznat lidi, kteří vám 
ublíží, stejně jako lidi, kteří vám 
pomohou. Bez špatného bychom si 
neuvědomili dobré, a to je celá pointa. 
 
Všichni jsme si sobě navzájem učiteli. 
Nemyslíte si? Kdo vám naposledy 
ublížil nebo vás rozplakal? Právě tento 
člověk vás naučil něco o bolesti. Naučil 
vás důležitou a nezbytnou část života. 
Představte si, že bychom nebyli 
schopni cítit žádné emoce. 
 Jaký má bez toho život smysl?  
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                 ANEB  Malé halloweenské 
                             ZAMYŠLENÍ 

 
-- 
                                            
                                         Jako lidstvo 
                                   jsme zapomněli, 
                                   jak krásné je žít.  
 
Ženeme se dál a myslíme, že smyslem 
života je být bohatý a slavný, probojovat 
se mezi „ty nejlepší“. Podívejte se, jste 
na vrcholu, co máte? Máte mnoho 
peněz, značkové oblečení, drahá auta. 
Ale žijete doopravdy? Vím, že tohle je 
klišé a většina z vás si pomyslí „jooo to 
určitě, raději budu plakat na jachtě, než 
ve starém autě“, ale zamyslete se nad 
tím, stále budete totiž plakat, ať už jste 
bohatí nebo ne. Peníze věci ulehčují, 
ale štěstí vám nekoupí.  
Velká chyba v přemýšlení mnoha lidí je 
tato myšlenka: „Až se dostanu na lepší 
pracovní pozici, budu konečně šťastný“. 
Chyba. Pravda je, že až budete šťastní, 
dosáhnete lepších výsledků. Pracujte 
na sobě, buďte lepšími lidmi, pomáhejte 
ostatním, milujte život a v té chvíli k vám 
peníze přijdou samy, ale zároveň si 
uvědomíte, že je vůbec nepotřebujete, 
protože jste šťastní a nic víc od života 
nepotřebujete. 
 
Ať už jsme kámen plovoucí v 
nekonečném prostoru vesmíru, nebo 
jenom nějaký nepovedený experiment 
malého mimozemšťana a celý náš 
vesmír je odhozený ve skleničce v jeho 
koši.  
Všechny vás prosím, žijte. Žijte bez 
obav, žijte s vášní, milujte sebe, věci 
a lidi kolem sebe. Jsme jen malý 
záblesk vesmíru, malý zázrak, 
využijte toho. 

Tak co, dává smysl vidět smysl v žití? 

                                                         -kulh- 



 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
Za trochu lásky šel bych světa kraj, 

  až tam k té louce, k světu končinám. 
  Prošel bych svět tam a zpátky, 
  Až po času došlo mi, 
 kde je tady – na Zemi – lásky zdroj, 
 Je to domov – a proto... 
 Za trochu lásky nešel bych světa kraj, 
 protože doma mám ji víc než po okraj. 
                                                          -koma- 
   

Za trochu lásky šel bych světa kraj, 
 šel s bradou vonící vodou po holení, 
 a hledal lásku, jakou jsme neměli 
pokolení 
Dívku mladou, jasnou, co by mi navařila 
-aby ale metrák nevážila, Lolko se 
mnou do noci hrála a šla by o ní samá 
chvála 
Kde jen takovou najít, když ani není 
máj? 
Však za trochu lásky – šel bych světa 
kraj!                                        -zvon- 

 
 

Za trochou lásky šla bych světa kraj, 
šla přes hory a řeky poznat celou zem, 
šla dnem i nocí s touhou nalézt ráj, 
šla rovně za nosem – splnit si svůj sen, 
šla slunci naproti, avšak stínům opodál. 
Za trochou poznání šla bych světa kraj. 
Objevit celý svět a vrátit se zase zpět. 

                                             -halt- 
        

Za trochu lásky šel bych světa kraj, 
Za trochu lásky bych přechod přešel 
 na červenou, 
večer v baru bych si nedal zelenou. 
Štípal bych dříví tupou sekerou, 
A vypočítal bych i „pí na druhou“! 
                                              -girm- 
 

Tematický literární projekt 3.A 
                         /pokračování 2. část / 

 
Pokusili jsme se o volnou parafrázi 

básně Jaroslava Vrchlického: Za trochu 
lásky... / ze sbírky Okna v bouři“/. 

Kreativně, s trochou nadsázky – ale 
posuďte sami, jak se nám to povedlo! 

 

 
Za trochu lásky šel bych světa kraj. 
Za trochu lásky uběhl bych kilometr. 
Během té procházky zahlédl by mě Petr 
 a řekl mi, že sluší mi ten svetr, ale i to, 
že zbývá mi uběhnou ještě jeden metr                                                                         
-nowa- 

 

Za trochu lásky šel bych světa kraj, 
Za trochu lásky, šel bych nocí i dnem, 
brodil se řekou či rybníkem. 
Přešel bych vrcholky stovek hor, 
dokud cestu nezkřížil by mi tvor, 
jenž splní tužby srdce mého 
a jenž dá mi poznat něco nového                                              

-hecz- 
 

Za trochu lásky šel bych světa kraj, 
šel po kolenou i v kapkách rosy 
Bloudil po lese a plašil vosy 
Třásl se strachy a ztrácel prachy, 
Vždyť láska je dar, který pro tebe mám! 
Bloudím nocí, vzpomínám – stále sám! 
Proto zpívám, hraju, růže nosím, -
doufám, věřím a prosím!             -švec- 

 

Za zábavou šel bych světa kraj 
šel na mol opilý a šel bych bosý 
šel v zimě, ale duši by mi rum hřál 
šel bych snad s přáteli, a ne sám. 
Šel lesem, však slyšel už hudbu hrát 
za zábavou došel až  na světa kraj 
... nebyl jak ten, kdo sám doma brečí 
                                                         -symj- 
  
 
                MY V 3.A – 

JSME TOTIŽ 
JAZYKOVĚ 
COOLturní! 
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ANKETA 
 
Přejaté slovo „party“ již dnes patří  
do tzv. hovorové češtiny a je pro řadu 
z nás srozumitelné: dýchánek nebo 
mejdan zorganizovaný pro užší 
společnost sezvanou za účelem 
zábavy. 
 A vzhledem k tomu, že proběhly 
listopadové třídní schůzky položili 
jsme vám otázku:  

Jaký je průběh takové tradiční 
„after-party“ u vás doma? 
 

 
-Tak, a to jsem si myslela, že se umíš 
chovat...? 
-To jsou jenom blbosti. Náhodou, já patřím 
ještě k těm hodným. Kdybys věděla, jak se 
chovají ostatní... 
 
-To se musíš s těmi učiteli pořád 
dohadovat? 
-Ano, mami, jsem totiž po tobě! 
 
-Tak, co mi na to řekneš? 
-... ale nepropadám! 
Totální ztráta času, už tam nejdu. 
-Já ti to říkal. 
 
-Nechápu, kde bereš takové dobré 
známky. Vždyť se vůbec neučíš? 
- Tak víš co, na mě jen tak někdo nemá!  
 
-Co to má znamenat: Můžeš mi to 
vysvětlit? 
-A co? Nedokážu věštit, protože nevím, co 
máš na mysli. 
 
-Proč se nepřezouváš? 
-Protože se mi chodí v teniskách lépe. 
-Aha, tak proto jsme vyhodili 700 za 
značkové papuče? 
 
-Můžeš mi říct, co v té škole robíš? 
-No, coby. Přijdu, sednu a spím, dokud 
nezazvoní. 
 
-Říkali jsem ti, že si máš na nové škole 
naklonit a získat učitele! 
- No jo, jenomže oni žijou pořád ve 20. 
století                                                      20 

            REALITY SHOW 

 
 
-Jsem doma! 
-No, to snad není pravda 
-Tak, a nástup! 
-To jako mám vybalit nákup? 
 
-Jsem nevěřil, že tam u vás je fakt tolik 
hlupoňů, co propadá. 
- No vidíš, tak buďte rádi za mě. 
 
-No, mně je to jedno, ty budeš blbá! 
-Jo mami, a teď mi řekni, jaké známky jsi 
měla ty! 
 
-No děs, a strašné to je! 
-Ale mamo, „beje lepi“! 
 
-A co ta pětka z dějepisu? 
-Stane se. Já za to nemůžu, že v testu bylo 
něco, co jsme si neříkali. 
 
-Peťane, vypínej ten počítač a mazej dolů! 
(...utekl jsem tehdy ke kamarádovi, ale ještě 
předtím jsem schoval doma všechny opasky) 
 

-Co to máš sakra za známky? 
-No, dobré... 
-A proč jíš v hodinách? 
-Protože mám hlad. 
 
 
-Tak hádej, co jsem se dozvěděla? 
-To, jaký jsem vzorný žák? 
-Tak přesně TO tam nezaznělo! 
-Ty ses zase zhoršil! 
-No, to ganc najisto! Do pololetí  všechno 
spravím! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-Tož ty jsi snad úplně blbý, cos to tam 
udělal v té písemce? 
...jsem se učil, ale ONA tam dala úplně 
něco jiného. 
 
-Týden tě nechci ani vidět... a pak si mě 
nepřej! Jdi mi z očí a nic mi nevysvětluj 
-No, stálo ti to zato tam chodit...? 
 

-To snad 
nemyslíš vážně? 
Od zítřka sedíš 
v první lavici 
- No vůbec, 
zůstanu ve svojí 
- Neboj, už to 
máš domluvené! 
 
 
-No to si robiš 
prdel! Tak se 
mnou končíš! 
-Já za to 
nemůžu, celá 
třída měla pětky! 
 

 
-Odkud chceš dostat dřív zleva nebo 
zprava? 
- No, já jsem jenom řekl svůj názor! 
 
-Matúško, no to si sa teda neukázal. Čo tie  
tvoje známky?! 

-Na pohodu.       

-A co ta němčina? 
-Všichni tam mají špatné známky. To já 
jsem na tom ještě dobře 
- Ale mě nezajímají ostatní. Mě zajímáš ty! 
 
 
-No, tak je tam opravdu velký prostor na 
zlepšení 
-Zamakám, ale určitě to není tak strašné, 
To víš ta CORONA... 
 
-Žádný počítač, dokud si tu pětku 
neopravíš! 
-Takže budu mít prázdniny? 
 
-Bojíš se? 
-A měl bych? 
-Tak si přijď hned pro 2 baně! 
- Nemůžu, protože musím zítra dojít do 
školy.  /hned poté jsem vyfasoval i tu třetí/ 
 
 

-Chceš vědět, co jsem se tam dověděla? 
-Ani ne, díky. 
-Nevadí, stejně si promluvíme. 

 
- Vylez, kde jsi? Uvař mi kafe a těš se! 
- ...uklidila jsem celý byt, abych nasbírala 
plusové body. 

 
-Tak prý jste tichá 
děvčata? Tak, proč 
jim neukážeš, co jsi 
za číslo? 
-A proč je na tebe 
učitelka naštvaná? 
-Nevím, asi se jí 
nelíbí moje názory 
 
 
- Jsi málo aktivní.  
To je taký problém 
zvednout ruku?  
A prý bys mohla 
chodit rychleji        

k tabuli... tak jsem jí řekla, že jsi ten 
„nedělní typ“, po tátovi – tomu taky 
všechno trvá! 
21 

-Jesteś na siebie pyszno? Taki szprt! Tako 

nuda!  😊 A jo czakala, že se dowiym cośi 

zajimawego, a zaś nic! 
                        -...beztak to tam pomylila? 
 

-Mosz priprawiony zoglówek na dupie? Bo 
to beje boleć! 
- Wiym, že to mówisz každy rok a nikdy 
mnie nie zbijesz. Dyś žech byla zlóteczko! 
 



Lidé narozeni v listopadu, 
zejména muži, jsou leváci? 
Mají nižší riziko srdečních 
problémů, rakoviny plic a 

roztroušené sklerózy? 
 

KALEIDOSKOP ZAJÍMAVOSTÍ 

 

Psychologové označují listopad za 
nejdepresivnější měsíc roku. Dny se 
zkracují, svět kolem nás vypadá 
ponuře.  
Říká se, že vládci starověkého Říma 
byli dobří psychologové, proto v 
podzimních měsících často pořádali 
zábavné akce. 
 

      VĚDĚLI JSTE , ŽE...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 

 

Lidé narození v listopadu 
jsou často velmi dobří 

přátelé a užívají si 
dlouhodobá přátelství? 

 

Děti narozené v listopadu mohou dosáhnout 

velkých sportovních úspěchů. To je způsobeno 

skutečností, že většina těhotenství matky za 

slunečného počasí, tělo přijímá velké množství 

vitaminu D. Proto se rodí zdravé a energické. 

První den v listopadu se 
vždy shoduje s prvním 
březnovým dnem a končí 
ve stejný den v týdnu jako 
srpen? 

V našem moderním kalendáři je listopad jedenáctým měsícem roku. Do 
roku 1700 v Rusku byl třetím a mezi starými Římany devátým, a proto 
získal listopad své jméno „novem“ - „devět“. Ale Slované nazývali tento 
měsíc „prsa“, zmrzlá zem, smíchaná s prvním sněhem, vytvořila 
„hromady“, které značně brání pohybu na podzimních silnicích.  
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Na severní polokouli je posledním měsícem podzimu, ale v tuto 
dobu začíná na jižní zemské polokouli astronomické jaro.  
Ve středním Rusku je přechodem od podzimu do zimy.  
Průměrná denní teplota v listopadu zpravidla klesá pod nula stupňů. 
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