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                                                                                   ÚVODNÍK 

 
 
 

... OD REDAKČNÍHO STOLU VÁM VŠEM PŘEJEME: 
 

NAŠLÁPNUTÝ DVOJKOVÝ ROK 2022 
 

LEPŠÍ ČASY NEŽ JSOU TY, KTERÉ ZŮSTALY ZA NÁMI ! 

 

POŘÁDNOU DÁVKU ZÁŽITKŮ A RADOSTI ! 
 

NAJDĚTE 
 

 POMYSLNÝ KLÍČ KE ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHU ! 
 
 

ZKRÁTKA A DOBŘE: 
 

AŤ SE DAŘÍ! 
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                 PF 2022                                   PAMATUJ! 

 

1. Využijte všechno to, co            CO CHCEŠ, TO MŮŽEŠ!            
 se vám nabízí. 

 
2.  Zapojujte srdce                             SNY SE DĚJÍ! 

                   do všeho, co děláte. 
 
        3. Myslete pozitivně.                          I PÁD NA HUBU JE  
                                                                          POHYB DOPŘEDU! 
      4. Žijte v harmonii, pravdě 
                    a odhodlání.                    ŠTĚSTÍ SI ČLOVĚK TOTIŽ 
                                                                       MUSÍ ZASLOUŽIT! 
       5. Inspirujte druhé.                                
                                                                VŠECHNO SE STANE  
   6. Nezapomeňte děkovat                 V PRAVÝ ČAS, A NIKDY  
        blízkým lidem za to, 
    že je váš svět krásnější!                 O TOM NEPOCHYBUJ! 
              
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Tak takhle my žijeme 
                     ... a co si přejeme?  
 
        Nový rok. Nový začátek!? 

 
Psychologický efekt nového roku je 
kouzelný, můžeme začít žít jakoby od 
počátku, jinak a uzavřít minulou kapitolu. 
Je to lákavé – A MY – se proto opět 
pokusili: zamyslet nad světem a 
dobou, v níž žijeme, vyjádřit emoce, a 
hlavně literárně tvořit! 
 

Tým kreativců ze třídy 3.A se 

pokusil o vizuální poezii a 
dadaistické básně či kaligramy 

na aktuální společenské téma. 

 
 
 
 
 
 
 

-syman- 
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-straka- 

                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
Přesto jsme se rozhodli dát nadcházejícímu roku šanci. 
 ...začnu znovu přemýšlet o tom, co dělám špatně, co by šlo zlepšit a do čeho se 
už konečně musím pustit. Budu mít děsnou radost už jen z toho, že jsem se nad 
tím vším vůbec zamyslel... 

Ta moje předsevzetí jsou celkem 
nenápadná a nekladou si jinou 
ambici než udělat můj život o 
kousek šťastnější. 
 
Ať děláš cokoli, dělej to pořádně! 
…a dělej to hned! 
 
Zajímej se o lidi kolem sebe a 
nebuď zahleděná sama do sebe. 
                                                        
Vídej se s přáteli!                            5 

    Nejlepší novoroční předsevzetí  
 
Předsevzetí? Disciplínu najdu nejlepší 

Předsevezmu si nejlepší disciplínu 
Nepředsevezme si disciplína mě? 
Najdu disciplínu na předsevzetí 

Předsevzetí si nepředsevezme mě 
Já novoroční předsevzetí zvládnu! 

                                         -symj- 
 



Buď pozitivní, aby ses „rozsvítila a mohla 
zářit! 
Problémy řeš právě teď a v tuto chvíli! 
 

Vlastní mysl je složitý rébus, a tak bychom 
počátkem každého kalendářního roku chtěli 
být jiní!  Máme na to právo – méně už vůli 
k tomu změny realizovat!  
 
Proč BÝT JINÝ?   
Možná máme potřebu stát se lepším 
člověkem a lépe ovládat naše emoce? 
  
Výsledky  studentské ankety OA z ledna 2022 : Chtěl bych být jiný 
 

líný optimista optimistický workoholik 

lenivý spáč akční no-stresman a kliďas 

spící zombie kreativní ambiciózní žena 

lenivý flegmatik pracovitý flegmatik 

cholerický perfekcionista optimistická sangvinička 

hyperaktivní šprt pohodář, kt. dokáže být sám sebou 

spontánní lenoch ambiciózní žák 

introvertní pesimista společenský optimista 

hyperaktivní otravné dítě méně otravné hyperaktivní dítě       

divoká žárlivka klidná žárlivka s nadhledem 

středoškolák středoškolák s maturitou 

 
Zkrátka a dobře: Tam, kde je vůle – tam je i cesta. 

                        A kde je cesta, tam je i cíl. 
...a že je to umění a zároveň běh na dlouhou trať, ale i ten se dá uběhnout s 
úsměvem.  Život je někdy pěkný kolotoč, TAKŽE – mějte se rádi takoví, jací jste a 
krásný nový rok 2022 bez předsevzetí! 
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Čas dál si běží svůj maratón  
Běží svůj maratón čas  
Maratón běží  
Svůj maratón běží  
Běží si maratón  
Si běží čas  
Čas dál  
Čas běží                      
                                       -molj- 
 

...  TO PONDĚLNÍ 
TESTOVÁNÍ JE 

ZASLOUŽENÝ TREST 
ZA TO, JAK JSME SE 
CHOVALI O VÍKENDU! 

 



                                                                                   EKO – OK (ÉNKO) 

            
              MODERNÍ TRENDY VE VÝUCE na českotěšínské OA 
 

 

Vzhledem k měnícím se společensko-ekonomickým podmínkám se fenoménem 
moderní výuky ekonomiky a podnikání na Obchodní akademii Český Těšín 
stávají aktivity, které bychom mohli vyjádřit následujícími klíčovými slovy: INSPIRACE 
– SPOLUPRÁCE – INOVACE. 
 
V dnešní době dochází poměrně radikálním způsobem ke změně v podnikání, v 
ekonomice a světě financí.  Ve firmách se čím dál více prosazují moderní technologie 
či různorodé digitální nástroje. Inspirováni pohledem do blízké budoucnosti jsme se 
vydali i my novou cestou spolupráce s fakultami Vysoké školy báňské – 
Technické univerzity Ostrava. Dlouhodobé pracovní kontakty s Ekonomickou 
fakultou VŠB-TUO; v oblasti podnikové ekonomiky, financování, účetní a daňové 
problematiky; jsme se tímto rozhodli rozšířit o spolupráci s ostatními technickými 
pracovišti univerzitní výuky.  
 
Jedná se odborné aktivity, které doplňují výuku přednáškami, besedami, 
exkurzemi, online programy, workshopy, a také projektovými dny, jež lze realizovat 
jak v moderně technologicky vybavených prostorách VŠB, tak na půdě školy. Cílem 
je předat žákům i pedagogům novinky z oblasti vědy, techniky a moderních 
technologií. Konkrétně se jedná o popularizaci oboru ekonomiky a financí, 
informatiky, ekologie, matematiky, robotiky aj. 
 

A na co se můžete do konce školního roku ještě těšit? 
 
V rámci workshopu Od dobrého nápadu k podnikatelskému záměru dostanou 
odpovědi na základní otázky podnikání, počínaje vstupními investicemi až po 
konečnou realizaci podnikatelského záměru. 
 
Definovat požadavky na kvalitu výrobků i služeb, a poznat, jakým způsobem se určují 
její znaky, si ověří studenti v projektu: Jak se měří kvalita.  
 
Fungování finančních trhů, oběhu peněz v ekonomice, vysvětlení úlohy bankovního 
sektoru, dokonce i způsoby investiční politiky průmyslových podniků nabízí workshop: 
Jakou cenu mají peníze. Jeho součást pak tvoří i praktická analýza osobního či 
rodinného rozpočtu.   
                                                                                                                                    7 



 
Připravujeme i projekt o tom, jak vznikají a fungují Kryptoměny – nový fenomén, 
který přináší digitální ekonomika, a zda se jedná se o funkční alternativu peněz? 
Beseda účastníkům navíc vysvětlí, v čem jsou jejich výhody, nevýhody a rizika ve 
srovnání s tradičními platidly. 
 
Videoukázky a příklady nejmodernějších logistických řešení nabízí Kouzlo moderní 
logistiky, prezentace studentům zároveň odhalí, kam směřuje a proč to dnes v 
podnikání bez ní nejde.  
 
 Tematická exkurze Inteligentní budovy a domácnosti prezentuje objekt vybavený 
moderními technologiemi a seznámí s tím, co všechno dnes lze automaticky řídit a 
monitorovat.  
 
Představivost a intuitivní chápání podpoří také workshop Matematika s GeoGebrou, 
který ukáže možnosti využití moderního interaktivního softwaru nejen v matematice a 
programování. 
 
Na Obchodní akademii se inspirujeme moderními trendy současnosti a spoluprací 
s partnerskými institucemi usilujeme o inovativní změny dosavadních forem 
výchovně-vzdělávací práce. Veškeré aktivity jsou srozumitelné, interaktivní a vedou 
mladé lidi k poznání oblasti, které se mohou věnovat celý život. Nabízíme tak 
studentům pohled do možné budoucnosti a skutečnost, že jim pomáháme pootevřít 
dveře k praktickým podnikatelským příležitostem, je na naší práci prostě fascinující! 

-schale-                                                                                             
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                                                                                 foto zdroj: Archiv OA 

ZNÁMÉ TVÁŘE  OA 

 

Ing. Ivana Nováková 

ŘEDITELKA ŠKOLY 

  

 

1.Co Vás přivedlo a inspirovalo 

k učitelství? 

Moje maminka. Byla celý život učitelkou na 
základní škole, která ještě dokonce i dnes /ve 
svých 70 letech občas supluje za nemocné 
kolegyně/. Vždy jsme si doma o škole a žácích 
povídaly, pomáhala jsem jí opravovat 
písemky, vyrábět různé pomůcky, jezdila jsem 
s ní na školní výlety.  
Když jsem v roce 1996, ještě během 
vysokoškolského studia, nastoupila na tu „její 
školu“ jako krátkodobý zástup, netušila jsem, 
že tam zůstanu 4 roky učit na druhém stupni 
matematiku a fyziku. Učení mě velice bavilo, 
ale také mě to stále více táhlo k ekonomii. 
 Když tedy přišla možnost učit na Obchodní 

akademii, neváhala jsem. 
 

2.Kdo byl váš vzor a co vás v životě 

nejvíce ovlivnilo? 

Určitě moji rodiče a v profesním životě mé 
kolegyně z naší školy, i ty které dříve bývaly 
mými profesorkami. Je jich celá řada.  
Zmíním alespoň všem dobře známou paní 
Jarmilu Kiszovou, která byla mojí třídní 
učitelkou, a také paní Irenu Rothovou, která 

mě učila moji oblíbenou matematiku. 
                               

             INTERVIEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Jak vzpomínáte na vaše 

středoškolská studia? 

Na naší škole jsem studovala ještě v době, kdy 
se jmenovala Střední ekonomická škola. Bylo 
nás ve třídě přesně 40 /36 dívek a 4 kluci/. 
Všichni jsme se vešli do „stupínkové třídy“ ve 
třetím patře. Dodnes nechápu, jak…? 
Prožila jsem skvělé období, profesoři byli 
přísní a nároční, ale nesmírně lidští, moc jsem 
si jich vážila a obdivovala je. 
Víceméně celé vysokoškolské studium, jsem 
čerpala z toho, co jsem se naučila na střední, 
opravdu mi škola dala výborný základ… 
Mezi spolužáky jsem si našla přátele na celý 
život. Zažili jsme toho hodně, v lavicích i mimo 
ně.  V tomto roce chystáme školní sraz – 30 let 
po maturitě. Moc se těším. 
 

4.Čeho si na dnešních studentech 
nejvíce ceníte? 
Vážím si jejich upřímnosti, zdravého 
sebevědomí, schopnosti komunikovat, ptát se, 
diskutovat… 
Mám ráda studenty „živé“, přemýšlivé, se 
zájmem o cokoliv… Zajímají mě názory 
studentů, jejich pohled na život.  
                                                                       9 

... O NÍ? 
ABSOLVENTKA:    Střední ekonomické školy v ČT 
                             /dřívější název pro OA Český Těšín/ 
                          Ekonomické fakulty, VŠB-TU Ostrava, 
                            oboru Podnikatelství a management 
PRAXE: od r. 2000 vyučující odborných předmětů na OA 

                                               /Ekonomika, Účetnictví, Právo/ 
             od r.2018 ve funkci zástupkyně ředitele OA 
             od r.2021 ve funkci ředitelky školy 
 



V hodinách Práva ve čtvrtých ročnících, kde 
obvykle učím, se mi toho všeho dostává. 
 
 

5. Mohla byste nám prozradit, jaká 
překvapení v rámci vaší manažerské 
pozice plánujete? 
Čím ozvláštníte, zpříjemníte školní 
prostředí či způsob vzdělávání na 
OA? 
 
Máme krásnou školu, velice bych si ale přála 
– a určitě nejsem sama– aby se nám podařilo 
vybudovat v suterénu školy nové moderní 
šatny. Také naše tělocvična už dlouho volá 
po venkovní rekonstrukci.  
To je asi to hlavní, co se týče prostředí školy a 
o co usiluji. 
Ohledně samotného vzdělávání – trendy jsou 
jasné: 
odborníci z praxe ve výuce, digitalizace, 
robotizace, internacionalizace, především 
v odborných předmětech. 
To vše se postupně stává  
přirozenou součástí naší výuky. 
 
      Každopádně bych 
      chtěla zachovat  
      pro všechny žáky  
      i učitele příjemné 
      a vstřícné prostředí školy, 
      kde se všichni cítí dobře, 
      do školy se těší, 
      a jsou v ní rádi! 
 

6.Chtěla byste něco našim  
současným studentům vzkázat či 
popřát do nového kalendářního 
roku? 
 
Chtěla bych všem popřát, v této neklidné 
době, především ZDRAVÍ.  
Abychom se denně mohli setkávat ve škole, 
bez věčného testování, karantén a distanční 
výuky. 
Chtěla bych všem popřát, aby jim studium 
v naší škole dalo do života co nejvíce, nejen 
znalosti a dovednosti, ale také zážitky a 
přátele na celý život, tak jak tomu bylo u mě... 
 

Děkujeme za rozhovor a přejeme 
hodně úspěchů ve vaší náročné práci! 

 ČÍM ŽIJE NAŠE ŠKOLA 
 

 
 UZAVŘENÍ EXKLUZIVNÍ SMLOUVY 
 

S účinností od 1.února 2022 je  

 
který představuje formu úzké spolupráce v 
informatických a ekonomických oborech. 

 
 
 

 

Hlavní okruhy vzájemné spolupráce: 

1.Vzájemná spolupráce středoškolských a 

vysokoškolských pedagogů  

2.Účast na soutěžích a exkurzích a 

společných grantových projektech 

3.Vzájemná podpora a spolupráce při 

rozvíjení mezinárodních kontaktů  

4.Podpora talentovaných žáků a dalšího 

vzdělávání učitelů 

5.Spolupráce v oblasti přijímacího řízení 

na vysokou školu.                                   10         

Obchodní akademii Český Těšín       
udělen statut: 

Fakultní škola Ekonomické 
fakulty VŠB – Technické 

univerzity Ostrava, 
 



NAŠE ÚSPĚCHY 

 
Ekonomická olympiáda je mezinárodní 
soutěž ve znalostech z ekonomie a financí. 
Soutěžní otázky a její celkovou   koncepci 
spoluvytváří ekonomové a odborníci z 
Institutu ekonomického vzdělávání a 
České národní banky. 
 
Za naši školu soutěžilo 142 studentů, kteří 
prověřili své znalosti v on-line testech 
školního kola.  
 
          Nejlepšího výsledku dosáhli: 

 
Oba studenti postupují do krajského kola. 
Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů! 

                                     -kozj- 

 

Postupujeme do Znojma!!! 

 

On-line semifinálové kolo účetní Soutěže 
MD – Dal 2022 proběhlo 25. ledna.  

Nejlepších 5 účtařů z maturitních ročníků 
muselo za 80 minut zvládnout 25 testových 
otázek z teorie a 4 sady zadání po 15 
příkladech. 

Tradiční soutěž pro střední školy pořádá 
od roku 2009 Školicí a vzdělávací středisko 
Ing. Pavla Štohla. 

 

Z celkového počtu 212 zúčastněných 
v letošním roce do finálového kola 
postoupilo 100 nejlepších, mezi které se 
probojovaly i dvě naše studentky: 

 

Souboj   těch nejlepších účtařů se bude 
konat koncem března ve Znojmě. 
Postupujícím gratulujeme a přejeme 
hodně úspěchů v republikovém finále.  
otip- 

         

                                                                                        

Jindřich Lupinski ze 4.A 

Lukáš Kulawiak ze 4.B. 

        Pavlína Arifovičová 

      Ivana Kwaczková       ze 4.A 

 

15. ročník soutěže 

 v účetnictví  

Má dáti-dal 
 



          NAŠE ÚSPĚCHY 

SOUTĚŽ FINANČNÍ GRAMOTNOST 

Proběhl již 11. ročník celostátní soutěže Finanční gramotnost. 
Na ekonomické otázky v letošním školním on-line testu odpovídalo  

250 soutěžících. 
 

Zhlédněte ty nejúspěšnější! 

Pořadí Počet bodů 
/ max25/ 

 

Jména soutěžících Třída 

1.místo 23 Dominik Sikora 3.A 

    

2.místo 21 Daniel Bělák 
Jiří Martynek 
Barbora Matlová 

4.B 
2.C 
3.B 

3. místo 20 
 

 

Pavlína Arifovičová 
Aneta Bonczek 
Marian Tomoszek 
Karolína Cymorková 
Matúš Kultan 
Jiří Molin 
Jiří Kral 
Klára Smetanová 
Franciszek Wojnar 

4.A 
4.C 

 
3.A 

 
 

1.B 
2.B 
1.C 

 

Do okresního kola postupují ti, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů 
 v nejkratším čase a vytvoří společně školní tým. 

 
Českotěšínskou OA bude tedy letos reprezentovat chlapecké trio: 

               Dominik Sikora, Daniel Bělák a Jiří Martynek. 
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SPORT NA OA                                 Okresní kolo silového čtyřboje 

 

 
 

Únorové okresní soutěže v silovém čtyřboj se zúčastnily 2 týmy: 
6 děvčat a 4 kluci.  

 Všichni předvedli parádní výkony! 
 

Oba naše týmy se umístily na krásném 2. místě. 
  

 
V konkurenci 6 dalších škola 
jsme dívčí i chlapecký tým 
závodili ve čtyřech disciplínách. 
 

Děvčata: 
šplh, trojskok, 

 hod medicimbálem, 
sedy-lehy za 1 min 

 
Škoda, že nám vítězství uteklo o 1 
bod. Individuálně se dařilo: 

Kláře Paszové (2.C), 
 Veronice Belasové (1.B),  

 
které obsadily v celkovém  

součtu    bodů 2. a 3. místo.          13 



 
 

Hoši: 
trojskok,  bench, 
shyby a vznosy. 
 
Po bezkonkurenční 
Karviné jsou také 
stříbrní!  
 

Individuálně se 
blýskl ze (4.C) 

LukášBartošek, 
opět bodoval ve 

vznosech a obsadil 
celkově 2. pozici 

   za 38 opakování. 
 

Výbornými 
výsledky jsme se 
tak probojovali do 

krajského kola, 
které se uskuteční 
také v Karviné, a to 

už za 3 týdny. 
 

Těšíme se na 
kraj, kam míříme 
za ještě lepšími 

výkony!!! 
 

      14                                                                                        foto zdroj: Archiv OA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 



Potřebuje život 
Potřebuje lásku 
Lásku v životě 
Život v lásce 
Kousek života 
Život po kousku 
 
Každý v životě 
Lásky kousek 
V životě potřebuje 
 

 

 

 

   NEPÍŠEME DO ŠUPLÍKU                                   Valentýn 2022 

  
- svátek zamilovaných, který slaví páry po celém světě. Slaví se na počest 
katolického kněze, který se jmenoval Valentinus. Ten i přes zákaz císaře Claudia 
II. oddával mladé páry a za to byl popraven právě 14. 2. 269. 
Valentýn v roce 2022 se slaví v pondělí 14. 2. 2022. Poznamenejte si toto datum 
do kalendáře, ať na něj nezapomenete. A pamatujte, že je důležité strávit tento 
den pěkně s tím, koho máte rádi. 

  

S tebou mě baví svět 

Svět mě baví 
Baví mě svět 
Svět baví mě 
S tebou baví 
S tebou baví svět 
Mě baví svět 
S tebou 
 

                                                                -dennk- 
 
 

Každý potřebuje v životě kousek lásky  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             -straka-                                         

Nevyšlo to?  
 
Nejde to podle 
plánu, ale to 
nevadí...  
Stejně, kdože jsi, 
abys soudil.  
Tvé úsilí se totiž 
přece jen sečte 
 - a budeš slavit 
úspěch!  
                           16 
 



                                                 FIKTIVNÍ DOPIS JULIE ROMEOVI 

 

 

                    Mój Najdroższy, 
 
w momencie, w którym dowiedziałam się o okrutnych planach mego ojca, niezwłocznie 
udałam się do biblioteki. Musiałam Ci napisać jak najszybciej, byś mógł dowiedzieć się 
prawdy z moich słów, płynących z serca na ten kawałek pergaminu. 
 
Nie było mnie na rodzinnej naradzie, która odbyła się pod moją niewiedzą. Jak już 
pewnie się domyśliłeś, ojciec, gdy się dowiedział o naszych zaślubinach, wpadł w istny 
szał. Mogłabym przysiąc, że widziałam, jak piana toczyła się z jego ust. W tej 
nieokiełzanej złości rozbił najcenniejszy wazon mamy. Nie był to jeden z tych, o których 
ci opowiadałam późnymi wieczorami. Nie podarował go jej ojciec, jak wszystkich innych 
błyskotek, które na sobie nosiła. Był to prezent od babci. Tej, która przez całe swoje 
życie chroniła ją przed okrutnymi rodzicami. Został jako jedyna pamiątka 
upamiętniająca jej obecność w jej życiu. Resztę ojciec sprzedał podczas ich wielkiej 
kłótni. 
 
Obie stałyśmy niczym posągi, zamrożone pod grubą warstwą niedowierzania. Nie 
byłam w stanie pojąć okrucieństwa, jakim wykazał się wobec jedynej kobiety w jego 
życiu, która nie chciała go opuścić. Zaraz po wykonanym czynie przez twarz ojca 
przeszło powątpienie. Jednak było już za późno. Mama wybiegła z pokoju, wydając z 
siebie najmocniejszy szloch, jaki były w stanie wypuścić jej płuca. Gdybyś tu był mój 
Luby, może zażegnalibyśmy kryzys, który wydarzył się chwilę później. 
 
Niczego nie świadoma, udałam się do letnich ogrodów, by móc, choć przez parę minut, 
nie oddychać tym samym powietrzem co mój ojciec. Pod moją nieobecność ojciec zebrał 
wszystkich męskich przedstawicieli naszej rodziny i zarządził, że za wszelką cenę 
muszą uniemożliwić nam powrót do siebie. 
 
Więc proszę nie słuchaj głupich pieśni, które głoszą o mojej niewierności czy też  
o moim braku miłości. Tyś świadomy jest, jak czyste me uczucie jest. Czystsze niż  
rzeka, która płynie pod nami. Czystsze niż najdorodniejsze klejnoty króla.  
Będę Cię o tym uświadamiać każdą cząstką siebie, lecz daj mi czas,  
abym mogła położyć kres temu raz na zawsze. 
 
       Spotkamy się najszybciej jak to możliwe. 
            Na zawsze Twoja, 
                                           Julia 
                                                                                            -woznl-                                        17 



Společně strávený čas s lidmi, kteří 

tu pro mě vždy jsou, budou v každé 

situaci, ať se děje, co se děje... 

užívám si je – protože vím, že to 

nebude napořád. 

 

ANKETA 

                     Hlášky naší rodiny 

 

 

 

 

 

 
KLIŠÉ jsou 
stereotypní a často  
opakované věty, které ztrácejí svůj 
původní význam a při dlouhodobém 
používání mají podobu otřepaných frází. 
  
Následující studentská anketa napříč 
skupinami OA měla za úkol zjistit ty 
nejčastější rodinné hlášky, které život 
přináší a které velmi často v různých 
situacích doma slyšíte a používáte. 
 
Naše zjištění jsou navíc doplněna 
citacemi myšlenek ze stylistické části 
Olympiády z českého jazyka 
na téma: V NAŠÍ RODINĚ MÁM NEJRADĚJI 

                                                                                             

 

                                                                                        

 

 -Tu je bordel jak v tanku! 
 

- Já už na to nemám nervy!  
          Co máš dělat!?! 
 

- Normální lidi dělají normální 
věci…a pak jsme tady MY! 

 

 

V NAŠÍ RODINĚ MÁM NEJRADĚJI 

 

Pravidla naší rodiny: 

USMĚJ SE, když můžeš 

OMLUV SE, když je potřeba 

NEROZČILUJ SE kvůli 

maličkostem 

NETRAP SE tím, co nejde změnit 

A RADUJ SE z každého dne, kdy 

jsme spolu 

 

 

 

 
 

 

- JÁ jsem vám to říkal! 

-Ten pes je super: neodmlouvá,  

nehádá se se mnou, nepyskuje,  
                      A DOKONCE,  
                             mě i poslouchá!         18 

Klid, kdy vidím – že jsou všichni 

spokojeni a nestrachují se o zdraví, o 

sebe navzájem, o věci, peníze...a 

prostě si života jen tak užívají ...a kdy 

jsme spolu. 

 
Momenty a chvíle, kdy nikdo není 

zaneprázdněný, kdy se sejdeme a 

sedíme pohromadě, prohodíme pár 

slov.…miluji chvíle pohody, kdy se 

dozvím něco nového a občas se i 

zasmějme. Přitom zavzpomínáme 

příhody, které se staly... 

 

Pohodu a chvíle smíchu.... a prostě 

jen to pomyšlení nato, jaké jsem 

zrovna já měla štěstí ... V těchto 

chvílích vnímám, jak důležití pro mě 

všichni jsou – každý den, víc a víc. 

Cítím totiž vzájemnou lásku, štěstí a 

pocit bezpečí. 



 

V NAŠÍ RODINĚ MÁM NEJRADĚJI 

 

                                RODIČE VS DĚTI 
 
   -Vstávej, je skoro 10 hodin! 
 
          -Proč nemáš uklizeno? 
 
       -Tak co jsi dělal ve škole? 

   -Ty jsi zase na mobilu? 
      Vypadni se učit! 
 
-Poslouchej uchem, a ne břuchem! 
 
-Od smíchu je blízko k pláči.  

          Chceš ode mě dostat baňu? 

         
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

  -  Proč je tady ticho jak v hrobě                                   

- Zavři tu ledničku. To není televize 

     -Jak si to jako představuješ? 
 -No jo, známe naše členy 

-Jsi sjetá? /údiv nad neschopností/ 

-Uvidíme, až to přijde 

-Mamko, kde to je? 

„Běž spát!“ /když dojdou argumenty/    
19        

V naší rodině mám nejraději její 

jedinečnost Ptáte se proč? Pravda, moji 

rodinu vůbec neznáte, a já neznám tu 

vaši, přesto si je každá podobná, zároveň 

však úplně odlišná. 

Ta naše je unikátní a nezaměnitelná. 

Jedinečná zážitky, které její členové 

společně sdílí, nezaměnitelná je i 

každodenní rutina, kterou spolu 

prožíváme. 

Přestože někdy máme mezi sebou i 

neshody, nikdy bych ji za žádnou jinou 

nevyměnila. 

 Představuje pro mě místo, kam se mohu 

vracet, když mám těžkosti, kde najdu 

domov a lidi, kteří mě vždy podpoří a 

místo, kde se cítím bezpečně. 

 Myslím si, že rodiny mnohdy rozděluje 

„neodpuštění“. Lidé v sobě zadržují 

hořkost a hněv vůči jiným, a rodinné 

prostředí se tak nakonec změní v místo 

smutku, pláče a hněvu. Proto pokud 

opravdu toužíte po opravdově spokojené 

rodině, musíte se naučit odpouštět. 

Neříkám, že je to jednoduché, ale 

výsledek je opravdu jedinečný.                                                        

-szelt- 

 

V mojí rodině mám nejraději úsměvy 

mých nejbližších. 

Důvod k úsměvu si ale každý musíme 

umět najít a někdy stačí opravdu málo. 

Můj děda říká, že smích prodlužuje 

život. My dva bychom se byli schopni 

řehtat od rána do večera a třeba i 2 dni 

vkuse... a snad celou věčnost, až 

bychom se stali nesmrtelní. 

Myslím si, že pokud člověk ví, s kým je 

mu dobře, tak úsměv na tváři vykouzlí 

hned. 

 Lidi, které milujeme a ten pocit, kdy 

víme, že jsou šťastni – tak ten je 

opravdu k nezaplacení. 

Važme si toho, protože nikdy nevíme, 

kdy o něj můžeme přijít. 

                                            -ambn- 

 

 



                VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ 
 
                  -Tento rok cukroví nepeču,  
                      stejně to nikdo nežere. 
 
                 -Jdi pryč, balím ježíška! 
 
         -Ještě, že jsou ty Vánoce jen 
                           jednou do roka! 
 
      -Tak, a zase můžeme začít šetřit 
       na nový lustr /otvíráme šampus/ 
 
      -Tak ať to všichni přežijem! 
 
-Bože, ten čas letí! A jedeme dál! 
 

- Přejeme PF v práci 2022! 
                                 /pevný flek/ 
 
-Pojď ven zpívat hymnu! 
 
 

 
                                    KDYŽ SE OZVE 
                                    HLAD... 

  

-Czesz, mosz 

               co zjeszcz? 

-Vydrž Prťka, vydrž! 
 
  -Mosz viater pod nosym!  

             /rada, když je jídlo příliš horké/ 

Prostě jedna perla za druhou...   a 

pokud jste četli pozorně, určitě vám 
některá z rodinných hlášek připomněla 
právě tu VAŠI... protože JE PÍŠE ŽIVOT 
SÁM, a my jsme jeho součástí. 
 
K našemu regionu neodmyslitelně patří i 
multikulturní jazykové prostředí, které 
nás ovlivňuje bez ohledu na národnostní 
příslušnost, či historické tradice s ním 
spojené. 
 

My som TOTIŽ stela a gadomy i 

po naszymu czyli po śląsku!  😊 
 

     RODIČE VS DĚTI 
 
     Zaś se czako ynym na cziebie!?   

/nedochvilnost/   

- Tak je zes normalni?? Nierob!  

 

- Przestań bazgrzić, bazgrze 

jedyn! 

 

- No mnie se to isto zdo! 

 

- Kaj se zaś smykosz! 

 

- Jydz, bo roszniesz! 

 

- blaghoslawiony miedzy 

niewiastami   /postesknutí otce 5 

dcer/ 

 

ZA GORAMI, ZA LASAMI, 
ZA DOLINAMI... 
 
-„Vypij bo nalote, nalyj bo vypite!“ 

 
- ...a co je to pro hawjyrza? 

 /nic není nemožné a nesplnitelné/ 

 

        ZDUŘ!! /pozdrav, 

složenina ze slov zdar a čus!/        20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



BÝT ČI NEBÝT?? 

   RECESE               TAK TO JSME MY- KREATIVNÍ „lásky z Áčka“!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSOLVOVAL JSEM KONKURZ 

NA UKLÍZEČKU ...KÁMO, PARÁDA! 



RECESE              TAK TO JSME MY- KREATIVNÍ „lásky z Céčka“!    

                                                    ŠKOLA HROU?!          OA VZHŮRU NOHAMA!! 

 

22 



Ročník: 22, č. 5, šk. r. 2021/2022 

Obchodní akademie Český Těšín 
Sokola – Tůmy 402/12, 737 01 

www. oact.cz 
 

 

 

Budu popelář  

Budu bagrista  

Budu ocelář  

Budu hokejista  

Budu chemik  

Budu lékař  

Budu 

právník                    zvonl- 

Budu zubař  

Za život tyto myšlenky 

měním jako ponožky,  

abych ale nakonec jen 

neprodával rohožky.  
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