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Časy se mění- a já bych si letos přál...

CHCEŠ BÝT TRENDY? NEŘEŠ! ŽIJ!

ÚVODNÍK
Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou prosincové
adventní vydání 2021.
Podivný svět současnosti se nám
rychle mění před očima. Protože co
bylo včera, není dnes, a co bude zítra,
nemá nikdo zdání.
Navzdory nešťastné době, kterou
prožíváme, se všichni těšíme na
vánoční svátky a tradiční zvyky
s nimi spojené.
Kromě jiného je to i skvělá příležitost
se na chvíli zastavit, zamyslet,
zhodnotit minulost a naplánovat
budoucnost?
A kdy jindy než teď – využít tu
pravou chvíli a zkusit být kreativní!
MY SE O TO POKUSILI!
A VY můžete posoudit, jak se nám to
povedlo! Školní anketa Časy se mění
a literární tematický projekt třídy 3.A
Vánoční kaligramy /obrazové básně/
jsou toho důkazem.

... a zázraky se dějí
právě o Vánocích,
jako děti jsme tomu
věřili.
Je to už dávno,
co jsme psávali
Ježíškovi dopisy
a plni očekávání
jsme je pak dávali
za okno.
Já bych se teď o to
za všechny opět
ráda pokusila.
KRÁSNÉ VÁNOCE
VŠEM!
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TEMATICKÉ LITERÁRNÍ PROJEKTY:
1/ VÁNOČNÍ KALIGRAMY
2/ ČASY SE MĚNÍ – A JÁ BYCH SI LETOS PŘÁL ...

...aby v období letošního adventu a
vánočních svátků vládl v naší rodině klid,
pohoda a aby láska naplnila naše domovy.
... zdraví pro sebe a své blízké, protože je
tím nejcennějším, co můžeme chtít a mít.
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...necítit se sám a najít
porozumění u jiných, protože
v životě stále nemohu najít
radost a uspokojení.
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...aby si všichni lidé
všímali maličkostí,
protože dnešní doba
je hodně uspěchaná.
Proto všem přeji, aby
se dívali na svět
srdcem a vnímali
všechny barvy světa.

...aby se zase celá
naše rodina sešla u
štědrovečerní večeře
a abychom trávili
svátky spolu v pokoji
a klidu, protože ty
minulé byly velmi
zvláštní, ale možná
právě proto velmi
poučné. Koledy jsme
zpívali jako každý
rok celá rodina – ale
přes „facetime“. Moc
nadšení jsme tím
nebyli, když nám
stále „vypadával“
internet...ale i zato
jsem byla tehdy
ráda.
...letos bych si přála dni plné radosti a

pohodlí s rodinou, protože je to něco, co
mě dělá šťastnou. Sním o čase, na který
budu vzpomínat, a proto bych si letos
přála Vánoce plné úsměvů.

... aby byli lidé více ohleduplní k
ostatním, protože bez slušnosti a
pochopení se všem špatně žije i
sebemenší maličkost může někomu
zlepšit náladu nebo zachránit život.

5

Prezentace SU OPF

EKO – OK(ÉNKO)

Jak vytvořit správnou marketingovou kampaň?
S novými trendy v oblasti tvorby marketingové kampaně seznámili naše
studenty 2. ročníků odborníci z Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
Slezské univerzity v Opavě.

V průběhu přednášky se společně zabývali tvorbou marketingové kampaně:
od analýzy trhu, až po návrh komunikační kampaně pro konkrétní výrobek.
Odborníci z vysoké školy koordinovali úsilí a týmovou práci našich žáků i
v průběhu praktického workshopu, v jehož závěru studenti prezentovali své
nápady, a poté byli dokonce odměněni drobnými dárky.
Podle zpětné reakce se tato akce velice líbila.
-otip-

Čím žije naše škola?

Pomáháme druhým...

Český den proti rakovině 2021
V adventním čase jsme finančně aktivně podpořili sbírku letošního ročníku
"Český den proti rakovině 2021. Škola obdržela i oficiální certifikát a poděkování
za podporu – s uvedením výše vybrané částky, která Lize proti rakovině přispěje
a umožní pokračovat v práci na dlouhodobých projektech v boji proti rakovině a
pomoci onkologicky nemocným.
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Zimní srdíčkové dny 2021
Opět odstartovala tradiční
veřejná sbírka na pomoc rodi nám s vážně nemocnými dětmi.
Sbírka Srdíčkové dny je po
celou dobu své existence
neodmyslitelně spjata
s dobrovolníky z řad studentů
středních škol, kteří pomáhají
s prodej předmětů se symbolem
usměvavého srdíčka – a MY
JSME BYLI OPĚT PŘITOM!
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Obchodní akademie – digitálně vstřícná
Časy se mění, a pokud dnes chceme úspěšně prezentovat školní instituci a
výsledky naší práce, je nezbytné pochopit danou dobu a přizpůsobit se jí.
Nejenže reflektujeme celospolečenskou situaci, ale zároveň zavádíme nové
způsoby, které vedou k moderní komunikaci či sdílení multimediálních dat,
a tím hledáme novou cestu k běžným uživatelům.

K zajímavým technologickým počinům českotěšínské Obchodní akademie patří
bezesporu modernizace grafického designu školních webových stránek a
loga OA, jež plně odrážejí koncepci dvojjazyčné odborné školy ekonomického
zaměření.
Nově jsou letos veřejnosti
přístupné základní kontaktní
a textové informace uložené
do QR kódu školy.

Facebookový a
instagramový účet
využíváme jako
moderní způsob spojení
a digitální komunikace
mezi studenty,
absolventy i širokou
veřejností.
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Pomocí těchto sociálních sítí společně sdílíme školní zážitky, dále slouží k
udržování vzájemných vztahů, a navíc jsou do jisté
míry i vizitkou naší práce.
Výsledkem kreativní kampaně „Oblečme naši školu“ je
digitálně přístupný online e-shop, který obsahuje kolekci
kvalitního, designově moderního oblečení a módních
doplňků.
Obchodní akademie Český Těšín díky nejmodernějším
technologiím nově prezentuje atraktivním a efektivním
způsobem interiér prostřednictvím 3D virtuální prohlídky.
Moderní komunikační nástroj umožňuje online návštěvníkům
plynulé virtuální procházení prostorem a pohled z jakéhokoliv úhlu. Přičemž
prohlídku naskenovaného objektu netvoří pouze sekvence 360° fotografií, ale
díky interaktivním bodům nabízí návštěvníkům zajímavosti ze života školy.

Na tvorbě a zdokonalování virtuálního dvojčete OA se podílejí také žáci v rámci
předmětu fiktivní firma, kde se s ním seznamují jako s formou marketingové
komunikace. Vlastní kreativní editací jej pak doplňují o nejrůznější poutavé
interaktivními prvky: obrázky, popisky, odkazy, mluvené slovo, hudbu či videa.
Časy se opravdu mění a každá změna znamená vždy i něco přínosného.
A my se rozhodli realizovat naše přání: zaujmout na první pohled, moderním
způsobem oslovit veřejnost, posílit sociální vazby, a také web či sociální sítě
využít k propagaci dobrého jména školy.
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- schale-

NAŠE ÚSPĚCHY
DUEL 2021
V pátek 26. listopadu 2021 se
vydali naši studenti třídy 4.B
Lukáš Koziel, Anežka Pawerová
a Miriam Szlibnerová
– v doprovodu Mgr. Marka
Lacioka, obhájit dobré jméno naší
školy
v 7. ročníku ekonomické
soutěže Duel 2021, který tradičně
pořádala Ekonomická fakulta
VŠB–TUO.
Letošní soutěž byla označena jako “hravá plná nových myšlenek“ a zaměřila se
na logické kritické myšlení, kreativitu a práci v týmu. Ve srovnání s přechozími
léty došlo k systémové změně v jejím průběhu: studenti již nevypracovávali
dopředu podnikatelský záměr, ani neřešili případovou studii a testy.

Soutěžní problematika se týkala oblastí účetnictví a daní, financí a podnikové
ekonomiky. V každé z nich představil odborník z praxe určitou podnikovou situaci
s jejími problémovými aspekty, a studenti pak museli v týmu provést analýzu a
navrhnout možná řešení.
V konkurenci dalších 10 škol obsadil náš tým /z celkového počtu 120 bodů/
krásné 4. místo. Největší úspěch zaznamenal v oboru účetnictví, kde získal
nejvíce bodů společně s OA Ostrava-Poruba.
-otip-

Soutěž ZAV- 100
Rovněž v adventním období soutěžíme v předmětu PEK. Dne 9. 12. 2021 jsme
se zúčastnili mezinárodní online soutěže ZAV - 100 (25minutové opisy s
penalizací 100 za neopravenou chybu).
V mezinárodní konkurenci 883 účastníků z 10 zemí světa hájilo barvy
českotěšínské OA 9 soutěžících:
Kucza Zdeněk 1. B
Kunz Kryštof 2. B
Kantor Šimon 2. A
Svoboda Jáchym 1. C
Struś David 2. B
Franek Michal 2. C
Koudela Jakub - Szotek David 3. C
Sikorová Aneta 2. C

Nejlepších výsledků dosáhli:

Franek Michal 365 úhozů / 1 min

Koudela Jakub 356 úhozů /1 min

I ostatní studenti dosáhli v rámci svých možností výkonů srovnatelných s oběma
reprezentanty, a proto jim všem děkujeme a přejeme, aby i v dalších soutěžích
dosahovali podobně krásných výsledků.
-recu-
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Foto zdroj: archiv OA

Porovnali jsme naše
znalosti anglického
jazyka, a to nejen se
studenty z jiných škol
České republiky, ale i
s těmi ze zahraničí.
Ti nejlepší ze 3. a 4.
ročníků usedli na 60
minut k počítačům a
pokusili se o to, si co
nejlépe poradit s
poslechovými
cvičeními, se čtením a
porozuměním či s
gramatickými úkoly.
Soutěže se obvykle
účastní přibližně
15 000 studentů a první místo je oceněno 14denním pobytem v Kanadě.
Soutěž se koná pod záštitou MŠMT: jejími organizátory jsou agentura Czech-Us
a Institut rozvoje kompetencí. Oficiální výsledky budou sděleny pořádající
agenturou v průběhu několika dalších týdnů.
-otip- - hupb-

Naše úspěchy
Letos poprvé jsme postoupili
do celostátního kola soutěže, které proběhlo
ohledem na protiepidemiologická opatření v online variantě
na brněnské Fakultě žurnalistiky a sociálních studií Masarykovy univerzity.
Ze 159 přihlášených školních redakcí jsme se v soutěžní kategorii:
Střední škola umístili na 18. místě v ČR.

Proběhl již 15. ročník této celorepublikové soutěže školních časopisů, která je
otevřená všem školním redakcím, jež vydávají časopisy nebo noviny v tištěné nebo
elektronické podobě.
Tradičním organizátorem je Asociace středoškolských klubů České republiky.
Ta usiluje o rozvoj mládeže do 26 let, vyhledávání a výchovu mladých talentů.
Současně umožňuje realizaci i dalších společenských, odborných a zájmových
aktivit převážně na středních školách.
-schale14

ZNÁMÉ TVÁŘE OA

INTERVIEW

Mgr. Beáta Hupka
zástupkyně ŘŠ pro polské
národnostní školství

Jakie były Pani motywy do
wyboru zawodu nauczycielki?
Było to raczej zrządzenie losu. Przez
pewien okres czasu pracowałam
jako tłumacz, ale jednak ta praca nie
za
bardzo
mnie
napełniała.
Nieustannie
siedziałam
przed
komputerem i bardzo brakowało mi
kontaktu z ludźmi.

Czy Pani chciała kiedyś
zrezygnować z pracy pedagoga?
Szczerze mówiąc, tak. Kiedyś zawód
nauczyciela był bardzo ceniony. Im
nauczyciel był bardziej surowy, im
więcej wymagał, tym był lepszy! Był
uważany
za
osobę
bardzo
wykształconą i budził podziw wśród
innych. Dziś ten zawód niestety
swoją reputację utracił. A na dodatek
stosy dokumentacji przesłaniają całą
misję bycia nauczycielem i mogą
ostudzić zapał każdego.

Kto był Pani wzorem osobowym?
Podczas mojej pracy zawodowej
oraz ścieżki osobistej spotkałam
wiele inspirujących osób. Jednak
moim wzorem do naśladowania jest
z całą pewnością mój ojciec, który
przez całe życie z wielką gorliwością
poświęcał się swojej profesji.

Jakie ma Pani obowiązki i
kompetecje jako wicedyrektor ds.
kształcenia w języku polskim?
Do moich nowych obowiązków
należy szczególnie promowanie
naszej
szkoły
wśród
dziewiątoklasistów, ich rodziców, jak
również w naszej prasie regionalnej.
Prowadzę
komunikację
także
z dyrektorami szkół podstawowych i
doradcami do spraw wyboru
zawodu, żeby zachęcić ich uczniów
do podjęcia nauki w
naszej
„handlówce“.
Mym marzeniem jestznaleźć nowe
ciekawe możliwości dla rozwoju
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osobowości
uczniów
językiem nauczania

z polskim

Jak wspomina Pani na lata
studenckie?
Wehikuł czasu to byłby cud…Studia
były dla mnie wolnością,
niezależnościa…. Fantastyczne
imprezy, genialne koncerty, szalone
pomysły, niezapomniani przyjaciele!
Lecz także - nauczyły mnie
odpowiedzialności.
Co ceni Pani najbardziej u
uczniów? Co chciałaby Pani im
przekazać?
Żywię uznanie dla tych, którzy
z dużą dozą pokory potrafią bronić
swoich przekonań, pragną poznać
swój unikatowy potencjał i stosownie
do niego wybrać drogę rozwoju.
Lubię
uczniów
uczciwych,
prostolinijnych.

Adventní certifikace –
DEUTSCH
Žáci naší školy mají možnost získat
každoročně mezinárodní jazykový
certifikát Start Deutsch a Zertifikat
Deutsch / úrovně A1, A2, B1/ v případě výborných výsledků i
certifikát vyšší. Příprava na testování
je zdarma a finanční náklady hradí
náš zahraniční partner Goethe
Institut. To vše díky dlouhodobému
unikátnímu projektu "Školy –
partneři budoucnosti".
Zertifikat Deutsch je mezinárodně
uznávaná zkouška z německého
jazyka, která prokazuje, že absolventi

Mój przekaz uczniom brzmi

Nie bójcie się rowijać
swoich skrzydeł!

Co lubi Pani robić w wolnym
czasie?
Moim priorytetem jest spędzanie
czasu z rodziną i przyjaciółmi. Lubię
także przekadzki po malowniczej
Wędryni. I, …… na poprawę
swojego zdrowia i kondycji czas od
czasu podejmuję wszelkiego
rodzaju aktywność fizyczną.
-siuad-

disponují upevněnými základními
znalostmi hovorové němčiny. To jim
umožňuje jazykově se orientovat ve
všech důležitých oblastech, tj.
sledovat
rozhovor
o
běžných
záležitostech každodenního života a
účastnit se ho. Jsou schopni
jednoduché situace ústně a písemně
popsat a rozumět běžným textům.
Do
výuky
německého
jazyka
vkládáme na naší škole nemalé úsilí
a
osobní
nasazení,
protože
dovednosti
každého
dalšího
světového
jazyka
se
našim
absolventům / nejen v jejich profesní
kariéře/ jistě vyplatí!
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-schale-

Zaměstnavatelé i vzdělávací instituce oceňují zkoušku jako doklad solidních základních
znalostí německého jazyka. V Německu je uznávána jako důkaz jazykových znalosti pro
získání státního občanství.
Foto zdroj: Archiv OA

STUŽKOVÁK 4.B

SPORTOVNÍ TALENT OA

A TO MĚ ZAJÍMÁ...

Jozef Valenta
Čeští hokejisté se chystají
na olympiádu
V rámci Zimních olympijských her,
které se budou konat od 4. do 20.
února příštího roku v Pekingu, se nyní
konají přípravné zápasy.

Jaký je tvůj největší úspěch? Asi
výhra mistrovství ČR a reprezentace
ČR na grand finals, což je něco jako
kartingová olympiáda

International Para Hockey Cup 2021
Turnaje
odehrávajícího
se
v Ostravské aréně se původně měly
zúčastnit 4 týmy,a to konkrétně výběry
z Česka, Ruska, USA a Kanady.
Zámořské týmy se nakonec kvůli
epidemické situaci rozhodli nepřijet, a
proto se během týdne odehrála série
zápasů pouze mezi Českou a Ruskou
reprezentací.
Všechny tyto týmy se budou účastnit
březnové paralympiádu v Pekingu.

Jak dlouho se věnuješ motosportu?
Od léta 2019
Největší rychlost? 155k/h v Sarnu
Kdo je tvůj vzor? Ayrton Senna
Za jaký tým jezdíš? Zatím nejsou
podepsány smlouvy na příští rok, ale
pravděpodobně budu jezdit za tovární tým
Praga racing team
Tvůj sen? Vzhledem k tomu, že pojedu
mistrovství, chtěl bych se stát mistrem
Evropy a světa

Ženská hokejová reprezentace
Naše hokejistky se utkaly ve dvou
přátelských zápasech proti Finkám. I
přes velký tlak v závěru prvního utkání
nakonec
nedokázaly
vítězství
vybojovat a v základní hrací době
podlehly Finkám 4:3.
Druhý zápas byl ještě mnohem
vyrovnanější. Rozhodovalo se až
v samostatných nájezdech. Bohužel
ani tehdy nám štěstí nepřálo a zápas
skončil prohrou našich reprezentantek
1:0.
- pawb19

Jaký to je pocit, projet cílovou
rovinku, jako první.... je vždy úžasný,
když vím, že jsem jak já, i můj mechanik
a celý tým udělali skvělou práci, která se
vyplatila
-stoa-

A TO MĚ ZAJÍMÁ

Svět knih a četba

Už si ani nedovedu představit den bez
knihy. Knihu držím v rukou každý den a
ráda bych se s vámi podělila o tři tituly,
jež mě zaujaly, okouzlily, dojaly,
ohromily a zaujaly čestná místa v mé
knihovničce.

úsečnými a chladnými větami. Možná mi
trochu chyběl osobní vztah s hlavní
postavou, avšak v některých pasážích mi
to nevadilo. Od prvních stránek
procházíme životem spolu se Zuzanou.
Zažíváme lásku ale i bolest, potupu i sílu,
jsme svědky narození nového života ale
i smrti.

1/

Leigh Bardugo : Šest vran

- má nejoblíbenější
kniha. Tento příběh
má své speciální
místo v mem srdci. Je
to přesně ta kniha,
kterou čtu znova a
znova. Gangy, intriky
a úklady, fiktivní svět a
spletitý děj, to vše
obsahuje. Šest vran je inspirováno
carským Ruskem. Je to nelítostný svět, v
němž si stíny přijdou na své.
Kaz Brekker dostane nabídku za
pohádkovou odměnu. Úkol je se dostat
za zdi neproniknutelné a nejlépe
střežené pevnosti světa. Není to však
práce pro jedince, bude potřebovat ty
nejlepší lidi svého oboru.
Od teto knihy nečekejte nic jemného.
Skrývá
spousta
citátů, hlubokých
myšlenek a odkazů. Kniha má také
pokračování s názvem Prohnilé město.
Také byla nahrána jak audiokniha se
skvělou znělkou a velmi dobře vybranými
herci. Slibuji vám, že si jistě zamilujete
alespoň jednu z vran.

2/

Jakuba Katalpa: Zuzanin dech
- kniha, dle mého
názoru silnější než
známá Hana od A.
Mornštajnové, která
zpracovává podobné
téma, zapůsobila na
mne mnohem silněji.
Je psána krátkými,
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3/ Neal Shusterman: Smrtka
- budoucnost a svět
bez smrti. Filosofie a
historické postavy.
Zkorumpovaný svět,
jemuž
vládnou
smrtky – jediné
nositelky smrti. Citra
a
Rowan
jsou
učedníci na smrtku,
povolání, o něž ani
jeden z nich nestojí,
a právě to je dělá
ideálními kandidáty. Jsou donuceni proti
sobě soupeřit. Studium tohoto řemesla
jim odkrývá pravdu o cechu. Zjišťují, že
pevně stanovený zákon má své skuliny.
Nakonec musí hrát o svůj vlastní život.
Tato kniha je rovněž nahrána jako
audiokniha. Budete na straně Rowana
nebo Citry? Kniha je také obohacena o
zápisky smrtek, které musí psát.
-amac-

ZDOBÍME
A
ROUŠKUJEME!

Zvonda a jeho parta
...a ten můj je tak malý! :(

...A UŽ SVÍTÍME!!
Veselé Vánoce vám
všem! :)

PARTY HARD 1.C !

Radosnych, pogodnych Świąt Bożego
Narodzenia, przemiłej świątecznej i
rodzinnej atmosfery a Nowy Rok niech
obdarzy Was zdrowiem, szczęściem,
miłością, nadzieją i wszystkim najlepszym!
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