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ÚVODNÍK

A NEZAPOMÍNEJTE VYKROČIT KAŽDÝ DEN
PRAVOU!    :)

 

VÍTEJTE ZPÁTKY!

Tak si  pročítám stránky loňských vydání
časopisu a porovnávám je s možnostmi,
které by nám mohla nabídnout ta letošní
nová školní sezóna. 
A hned v úvodu vám všem přeji klidné
pohodové, a především „zážitkové“ dny
prožité na naší "akademické půdě“. 

PŘEJME SI VŠICHNI  
ÚSPĚŠNÝ ROK TOTÁLNĚ

NOVÝCH ZAČÁTKŮ! 

A co vás v novém vydání časopisu
konkrétně čeká?  Co nového chystáme?
 No, můžete ho přečíst od začátku do
konce, nebo si vybrat jen tu pasáž, která
s vámi nejvíc „rezonuje“ 😊
Je to jen na vás. Jo, a budeme rádi-
pokud se k nám přidáte a uvítáme,
pokud nám pomůžete.

Věřím, že vás budou nejen bavit, ale
hlavně vám dodají odvahu a kuráž dělat
kroky do neznáma, následovat intuici a
říkat životu ANO, i když budete mít někdy
strach a šimrání v břiše.

Nabízíme vám tedy střípky ohlédnutí za
prázdninami a prvním měsícem
školního roku 2022/23.

                            
                            Od redakčního stolu 
                              Lenka Schajerová
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 V oblasti ekonomického vzdělávání je Obchodní akademie Český Těšín institucí
 s dlouholetou tradicí, zároveň však moderní školou se skvělým renomé.

Vyváženou kombinací odborných předmětů využitelných v praxi, cizích jazyků a
všeobecně vzdělávacích předmětů se v každém studentovi snažíme rozvinout
jeho maximální potenciál a vytvořit tak skvělý odrazový můstek pro
podnikatelskou kariéru či další vysokoškolské studium.

V naší škole to i v „nové sezóně“ 2022/23 stále žije, inovujeme ve všech oblastech,
o nové nápady v kreativním prostředí není nouze. Posouváme se totiž společně
dopředu a nové vize jsou nám podporou do všedních dnů. 

EKO - (OK)ÉNKO
INOVACE A NOVÉ VIZE NA ČESKOTĚŠÍNSKÉ  OA

CELKOVOU AKTUALIZACÍ PROCHÁZEJÍ I
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, JEŽ SE

ZAMĚŘUJÍ NA MODERNÍ EKONOMICKÉ
TRENDY A BOHATĚ VYUŽÍVAJÍ

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE.
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Od září 2022 probíhá výuka pro žáky 1. ročníků dle inovovaného ŠVP, kdy
ještě více propojujeme teorii s praxí tak, aby naši absolventi byli co nejlépe
připraveni vstoupit na trh práce a uspokojit požadavky potenciálních
zaměstnavatelů.

Inovativní novinkou oboru Ekonomické
lyceum je možnost studovat nový
praktický předmět - Účetnictví na PC.
Žáci lycea již také využijí příležitost
absolvovat odbornou praxi u
zaměstnavatelů. Předpokládáme, že
oboustranně prospěšná spolupráce s
firmami a institucemi bude i nadále
pokračovat. Těšíme se a děkujeme
všem 72 partnerům za to, že našim
žákům umožní získat cenné praktické
zkušenosti a dovednosti.

Pro žáky 3. ročníků nově zavádíme
předmět E-ekonomika, který
navazuje na odborné předměty.
Studenti v hodinách pracují s
různými aktuálními on-line nástroji
/bankovní aplikace, identity, rejstříky
- Czech Point/ používanými v
ekonomice a v digitalizaci státní
správy. 

Inovativně, jako Fakultní škola Ekonomické fakulty VŠB TUO, výuku
pravidelně oživujeme odbornými besedami, tematickými workshopy,
přednáškami či soutěžemi.

V oblasti studia cizích jazyků a všeobecně vzdělávacích oborů organizujeme
exkurze, kulturní zájezdy a projektové mobility. Studenti se v novém školním
roce v rámci Erasmus+ /po sérii výjezdů do Německa a na Maltu/ seznámí s
pracovním prostředím na stážích v Estonsku a Polsku. Do neuvěřitelné 14.
sezóny vstoupil i mezinárodní jazykový Projekt PASCH, který ve svých aktivitách
neustává ani v období letních prázdnin a nabídl našim studentům stipendium
ve Frankfurtu nad Mohanem a Hohenbuchu. Ve spolupráci s Goethe-
Institutem finančně i metodicky podporuje výuku, přípravu na mezinárodní
jazykové certifikáty a letos na OA působí dokonce 2 rodilé mluvčí německého
jazyka.

Máme potřebu reagovat na
měnící se svět i ve vztahu k
veřejnosti, hledali jsme proto
konstruktivní řešení a našli i
cestu k celoživotnímu učení:
pro zájemce probíhají podzimní
kurzy Akademie třetího věku OA.

S nadšením směřujeme k tomu zorganizovat a nabídnout našim žákům
aktivnější využití volného času. Hlavní myšlenku, jak zajistit pravidelný
chod mimoškolních sportovních aktivit v průběhu školního roku, naplňuje
Sportovní klub OA.
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Moderní a dynamicky se rozvíjející školní instituce obohacuje životní styl
studentů i takovými aktivitami, které směřují ke zlepšování tradičních
morálních hodnot. Proto k novým vizím patří výrazná podpora
dobrovolnictví a charitativní činnosti, k těm novějším pak řadíme 2. ročník
akce Darujme společně krev.

 HRY V TĚLOCVIČNĚ:
 - týmové hry vybízely

 ke komunikaci
 -to rozvazování provázků

nás celkem dostalo
- poskládat z našich těl 

nápis LYCEUM 1.A 
- tak to byl celkem boj! 😊

 
BESEDA O ŠIKANĚ:

-  film podle skutečné
události

-  a ten film jsme už viděli
 na základní škole

 
BOWLING:

- vcelku dobrý nápad, tak
ten nás asi spojil nejvíce
- pro mě byl zdlouhavý,
protože: "čekat celé kolo

 na to, abych zase hodil kouli
do škarpy dokonce 2x

 za sebou" ... 😊

V „propojeném“ světě sdílíme se studenty v naší výchovně-vzdělávací
práci nejen problematiku digitální ekonomiky a společensky
zodpovědného podnikání, ale i zásady, jak se chovat v rámci našeho
fungování zodpovědně ke společnosti a prostředí, kde žijeme.
Podporujeme tím dávnou filozofii: pokud se lidé obklopí krásnými
myšlenkami a činy, změní je to k lepšímu. A to je důležité!

                                                                                                            
                                                                                                                   -schale-

ČÍM ŽIJE  ŠKOLA ?
ADAPŤÁK   ANEB   JAK TO VIDÍM JÁ

ALE  LEPŠÍ
 NEŽ  SE  UČIT! 

5
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HODNOCENÍ: 
 

 

stačil jsem se dostatečně zasmát

celkem si vážím, že taková akce vůbec
mohla proběhnout a myslím si, že
nějaké kamarády si mohl najít každý
hned první den jsem tušil, s kým se
budu kamarádit a kdo by mohl být
fajn. Poznal jsem zájmy a vlastnosti
některých spolužáků...a cítím se 

lidem obecně velmi málo důvěřuji, ale
po těch 3 společně prožitých dnech
vím, že to nebudou tak špatné 4 roky,
které nás na obchodce čekají

Troufnu si už teď říci, že lepší kolektiv         
jsem si nemohla přát

POZITIVA:

      a pobavit sebe i své nové kamarády

      v kolektivu mnohem komfortněji

 

NEGATIVA:
- záviděli jsme kamarádům jiných škol,
kteří mohli zažít kreativnější pobytový
adaptá́k
-raději bychom absolvovali výjezd na
hory a do přírody, proto celkem
zklamání
- přirozenější prostor pro seznamování
a navazování nových vztahů, navíc
zapomínám jména
-kdybych dostal zaplaceno, asi bych
to vymyslel i lépe
-nebyl to můj šálek čaje, protože
seznamování se s cizími lidmi je jedna
z mých nejméně oblíbených disciplín. 

Začátek školního roku není pro nováčky vůbec snadný. Už jen vstoupit na
neznámou půdu cizí školy, vyrovnat se se změnami, sžít se s novým
sociálním prostředím, je stresující. 
Adaptační kurz jim pomáhá: přizpůsobit se novým podmínkám, seznámit se
s třídním kolektivem rychleji než jen sezením ve školních lavicích a
nastartovat procesy potřebné pro vytvoření dobrého třídního kolektivu.
Žáci se naučí vzájemně spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. 
Pro nově vzniklé třídy je na naší škole adaptační kurz nedílnou součástí
zahájení školního roku studentů 1. ročníků.
Ani letos tomu nebylo jinak. Žáci měli možnost lépe se poznat při
seznamovacích a kontaktních hrách i během bowlingu. Jeden den byl
věnován prevenci negativních jevů ve třídě. Žáci zhlédli film o šikaně
(natočený podle skutečné události) a diskutovali o tom, jak by měl fungovat
dobrý kolektiv a o tom, co v novém kolektivu rozhodně nebudou tolerovat.
                                                                                                                                                                                               -jan-

   PROTO SE UŽ TĚŠÍME NA LYŽÁK!

7  Z  10  ! ! 
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/COOL/TURA

NEŽ  SI  PRO  NÁS  PŘIJDE

NAŠLI  JSTE  V  ŽIVOTĚ  RADOST? 
PŘINÁŠÍ  VÁŠ  ŽIVOT  RADOST  OSTATNÍM? 

 

NETRADIČNÍ  ZAHÁJENÍ  NOVÉ  SEZÓNY 2022/23

- zhlédli jsme americký film 2007, drama
TÉMA: 
rekapitulace života, bilancování, smiřování se

se smrtí a umírání, o přátelství, 
o protikladech, které se přitahují, 

o mezilidských vztazích ...
HLAVNÍ POSTAVY: 

EDWARD / Jack Nicholson/ MRZUTÝ  CYNIK,
ŽIVELNÝ, -vlastník miliardového obchodního

impéria krátkých manželství, má jedinou
dceru, s níž se nestýká, a s oblibou terorizuje
své okolí, chtěl vydělávat peníze a je pyšný

na to, kolik jich má.
CARTER / Morgan Freeman/PROSTÝ,  
 DOBROMYSLNÝ automechanik,- vede

příkladný život s jedinou ženou, dětmi a
přáteli, kterým vždy pomáhal, chtěl se stát

profesorem historie a je pyšný 
na své vědomosti

CO MAJÍ SPOLEČNÉ?
Setkávají se v nemocničním pokoji a obdrží
nepříjemnou zprávu o zdravotním stavu,
pomalu se sbližují a jednoho dne Edward
objeví zmačkaný papír BUCKET LIST, na který
Carter začal psát, čeho chtěl v životě
dosáhnout a co chtěl prožít. Čekají na smrt, a
tak si je chtějí pořádně a bez větších trápení
užít. Potom na vlastní zodpovědnost opustí
nemocnici a s pomocí Edwardova asistenta
Tommyho vydávají se za splněním svých
životních snů /absolvují seskok padákem,
automobilový závod, nechají si udělat
tetování, zaletí si do Francie, dají si kafe na
vrcholku egyptské pyramidy, navštíví Velkou
čínskou zeď, Himaláje aj./
HLUBŠÍ VÝZNAM: 

 Vede je k úvahám o smyslu života,
sebezpytování a pokusu o napravení chyb,

kterých se v životě dopustili.

VAŠE NÁZORY?

ČÍM TĚ FILM OSLOVIL?
- nikdy není pozdě si plnit naše sny, měli
bychom žít každý den tak, jako by měl být

náš poslední
-  je důležité si plnit své vlastní sny, a
pokud možno co nejdřív, nikdy nevíš,

 o co můžeš přijít
-život bychom si měli každou chvílí

užívat, protože nikdy nevíme, co
špatného nám kdy přinese
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- bohatí totiž můžeme být, aniž bychom k tomu nutně potřebovali peníze
- bohatství a majetek nutně nezaručují pocit spokojenosti a štěstí

- význam dobrých mezilidských vztahů
 - je důležité trávit co nejvíce času s našimi blízkými, a vážit si jich, jelikož o ně

můžeme kdykoliv velmi rychle přijít
-dojemný příběh o umírání, bilancování, kdy si člověk na konci života uvědomí, 

jak byl ten jeho čas opravdu krátký, a proto: NENÍ ČAS ZTRÁCET ČAS!
 - v životě je důležité určit si priority

- taky sepíšu takový BUCKET LIST seznam přání!
- myšlenka nečekaného přátelského pouta, které svedla 

dohromady smrtelná nemoc
 

                                                                                                                              /zdroj:  anketa studentů OA/

 Tato kniha je kniha o lásce i nenávisti.
 O démonech minulosti, jež vás stále

pronásledují. 
Autorka Colleen Hooverová píše velice

čtivě. Není to sice žádná klasika, ale
dokáže krásně odvést myšlenky. 

Hodí se přesně do tohoto sychravého
počasí, kdy si uvaříte horkou kávu se
špetkou skořice, zachumláte se pod
deku a budete si číst o neskutečně

přitažlivém pilotovi. 
 

"Neptej se na minulost, nepočítej s
budoucností..."

ČTENÍ  S  AMÁLKOU
 ODVRÁCENÁ  TVÁŘ  L ÁSKY

                                                ( UGLY LOVE )

          Svět, jak jej známe, neexistuje. 
Po válečné katastrofě je všechno jinak. Jak, o tom

se dočtete právě v této knize české autorky
 (Petra Stehlíková), což je naprosto skvělé.

 Co zůstává stejné, je touha po štěstí a svobodě
válčící s touhou po moci a nesmrtelnosti. 

 
„matka mi za temných večerů často vyprávěla…”

Nebojte se naslouchat, tohle vyprávění stojí za to:)

NASLOUCHAČ 
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BUĎ  FRAJER,  DARUJ  KREV
 

LAPUŤÁK  A  KAPITÁN  ADORABL

 Dominik Landsman- autor bestselleru Deníček
moderního fotra, je pohádkou, která baví celou

naši rodinu od nejmladších po nejstarší. 
Možná si teď klepete na hlavu a říkáte si: proč

mi doporučuje pohádku pro děti? 
Důvod je takový, ze tento příběh je barvitý,

pohádkový a především vtipný. 
Vydáte se se za dobrodružstvím v Sedmimoří 
s bláznivým kapitánem Adorablem a Čeňkem.

Navštívíte ostrov malých lidi, krále Hlupáka nebo
podivnou továrnu na mechanické stroje. 

Kniha je plná trefných hlášek, vtipných
poznámek a zajímavých vymyšleností.

 Myslím si, že dobrá dětská kniha se pozná 
podle toho, že baví i dospělé.  

 

ZAPOJTE  SE DO  PROJEKTU !  
Přidej se k hromadnému odběru krve 

žáků a učitelů OA
na Hematologicko-transfuzním oddělení 

Nemocnice Karviná-Ráj!
 

Youtube.com: Buď frajer, daruj krev!
 

Podmínky: věk 18 let / 50 kg
                            dobrý zdravotní stav

 

CO CHYSTÁME?
 

Darujeme společně krev!

Transfuzní stanice karvinské
nemocnice dlouhodobě funguje jako

odběrové a výrobní krevní centrum pro
všechny okolní nemocnice v našem

okrese. 

 Ročně realizuje asi 1 tisíc odběrů a
současně eviduje přibližně 10 tisíc
aktivních bezpříspěvkových dárců
krve.  Tím se pak může stát každý, 

kdo má zájem a cítí se zdráv. 9



SPORTOVNÍ   KLUB   OA
 

STUDENTSKÁ  RADA   OA
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ZAOLZIE:

Szanowni Czytelnicy,
serdecznie wszystkich witamy w nowym roku
szkolnym. Przygotowaliśmy dla Was nową
rubrykę pt. My ze Zaolzia. W kolejnych dziesięciu
wydaniach czasopisma Mates dowiecie się kilka
informacji na temat historii, gwary, polskich
szkół, festynów ogrodowych, dożynek, PZKO,
znanych osobistości itd. Zapraszam Państwa do
czytania pierwszego odcinka pod tytułem
Historia Zaolzia.

              Nazwa pochodzi od rzeki Olzy, stanowiącej od 1920 
                                             w okolicach Cieszyna granicę 

                                     pomiędzy  
                                        Polską i Czechosłowacją.

ODCINEK PIERWSZY: HISTORIA ZAOLZIA
 
 

MY  ZE  ZAOLZIA

Początki Księstwa Cieszyńskiego

W 1281 lub 1282 roku doszło do
podziału piastowskiego księstwa

pomiędzy synów księcia
Władysława Opolskiego.

Najstarszy syn Władysława,
Mieszko, wspólnie z bratem
Przemysławem odziedziczył

Księstwo raciborskie. 
Około 1290 roku obaj bracia
rozdzielili obszar na 2 części.

Mieszko otrzymał rozległe tereny
pomiędzy rzekami Ostrawicą na
zachodzie i Skawą/Skawinką na

wschodzie. 
Na obszarze tym istniały już dwa

ważne miasta, Cieszyn i
Oświęcim, kilka osad targowych i

ok. 70 wsi. 
Cieszyn został obrany na siedzibę

księcia i stolicę podległych mu
terenów. Sam Mieszko stał się

założycielem linii Piastów
cieszyńskich.

Rozwój i trudne czasy

XIV i XV wiek to dalszy rozwój
księstwa, zarówno gospodarczy,
jak i społeczny. Najważniejszymi
ośrodkami miejskimi były w tym
czasie Cieszyn, Bielsko, Frydek,
Frysztat i Skoczów. W XV i XVI
wieku rozwój księstwa nadal

postępował. Z racji położenia na
drodze z Moraw i Republiki Czeskiej

do Krakowa było ważnym
ośrodkiem wymiany handlowej.

W 1618 roku wybuchła wojna
trzydziestoletnia, w trakcie której

wielokrotnie przez Księstwo
Cieszyńskie przechodziły oddziały

wojsk, pustosząc region i
dziesiątkując ludność.

Na terenie Księstwa Cieszyńskiego
przebiegały i następne wojny.

11



 
 

Od roku 1848 dokumenty
urzędowe dla Śląska

Cieszyńskiego wydawane
były w języku polskim. Spis

ludności z 1910 roku stwierdził,
że mieszkało tu 434 tysięcy
ludzi, z czego 55% (ok. 234
tysięcy) to Polacy, 27% (ok.
116 tysięcy) to Czesi, a 18%
(ok. 77 tysięcy) to Niemcy.

 
Koniec księstwa

Spiś ludności

 
 

W październiku 1918 roku
nastąpił ostateczny upadek

Monarchii Austro-Węgierskiej.
W dniach 31 października/1

listopada 1918 roku miał
miejsce bezkrwawy zamach
wojskowy, w wyniku którego
Rada Narodowa Księstwa

Cieszyńskiego przejęła oficjalnie
władzę z rąk austriackich. Był to

oficjalny koniec istnienia
Księstwa Cieszyńskiego, choć

nazwy tej używano nadal
jeszcze do 1920 roku.

 
 

                                                                         23 stycznia 1919 roku, wykorzystując
uwikłanie Polski w wojnę z Rosją Sowiecką, oddziały czechosłowackie zaatakowały
Śląsk Cieszyński, przekraczając wyznaczoną linię demarkacyjną (tj. linia
oddzielająca walczące ze sobą armie, ustalana na czas rozejmu). Słaba obrona
polska zatrzymała je na linii Wisły 30 stycznia i doszło do zawieszenia broni. Wojna
na długie lata zaważyła na stosunkach polsko-czechosłowackich. 3 lutego w
Paryżu zostało podpisane porozumienie polsko-czechosłowackie, w którym
podzielono Śląsk Cieszyński na dwie strefy okupacyjne wzdłuż nowej linii
demarkacyjnej, którą stanowiła linia Kolei Koszycko-Bogumińskiej. 28 lipca 1920
roku, po zrezygnowaniu z planowanego plebiscytu, paryska Rada Ambasadorów
dokonała ostatecznego podziału Księstwa Cieszyńskiego pomiędzy Polskę i
Czechosłowację. W skrócie Księstwo Cieszyńskie istniało od 1290 do 1918.

Działania po skończeniu księstwa                   

Współczesność                                                                         Żyjący tutaj Polacy do dziś zachowali
łączność z krajem, podtrzymując swoją miejscową gwarę, zaliczaną do śląskiego
dialektu języka polskiego oraz oryginalną kulturę. W 2001 zadeklarowało
narodowość polską 51 968 osób w Republice Czeskiej, w tym 38 908 w kraju
morawsko-śląskim, w 2011 liczba Polaków w Czechach spadła do 39 269 osób, w
tym 28 430 w kraju morawsko-śląskim. W ostatatnim spisie ludności, który
przebiegł w 2021, narodowość polską wpisało 26 802 osoby, polską w kombinacji z
inną narodowością 11 108. 
                                                                       12



RECESE

                     Królowa Elżbieta II miała
 przodków wśród Piastów Cieszyńskich.

W sumie liczba Polaków mieszkających w Republice Czeskiej zbliżyła się do
38 tysięcy.
Życie polskiej mniejszości skupione jest wokół organizacji Polskiego Związku
Kulturalno-Oświatowego (PZKO). Współżycie polskiej mniejszości z czeską
większością nie odbywa się bez tarć. W 2013 miejscowi Polacy wydali
polskojęzyczną mapę Zaolzia z zaznaczonymi granicami z 1918 i 1938, co
wywołało kontrowersje.

Oto pierwszy numer nowej rybryki.
Zapraszam Państwa do czytania o Zaolziu 

w kolejnym wydaniu Matesa.
 

                                                                      -adrs-

Ciekawostka

 TAK  JAK  TO  JDE,  BAŽANTI ?

...a první měsíc máme za sebou, takže CO JE JINAK?
ÚPLNĚ VŠECHNO: 

prostředí školy, lidé /spolužáci a učitelé/ a naše vzájemné vztahy, školní
předměty, dojíždění, Jinak se vyučuje, hodnotí i zkouší...

                                                                             ...bože, a TY SCHODY!! 😊
                                                               
                                                                            A tolik POČÍTAČOVÝCH UČEBEN?

UČITELÉ: 

-lepší osobní přístupy,
chování i styl výuky,
- lépe vysvětlují probíranou
látku, 
-nechovají se k nám jako k
dětem- ale jako k dospělým
ale zadávají i více domácích
úkolů
 „... a chvíli to potrvá, než si je
vychováme podle svého...“ 😊
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Nevím, co si o tom
všem myslet: snad

si na to zvyknu.
 Nevím, zda to

zvládnu, 
zda projdu a padnu 

anebo 
odejdu sám!

PŘEJME  SI  VŠICHNI  
ÚSPĚŠNÝ  ROK  TOTÁLNĚ  NOVÝCH  ZAČÁTKŮ! 

 
 -NĚMČINA /to je jazyk,
který by donutil i toho

největšího neznaboha -
modlit se.

 „Když stojím u tabule a
jedna dlaň se nervózně

schovává v té druhé,
musím si v duchu

odříkávat Andělíčku, můj
strážníčku..

-JAZYK /už se nemluví
„po naszymu“, všude
jen česky, někdy mi to
moje nářečí chybí/

- cítím se dospělejší, lépe se chovám, učím a pomáhá ostatním
- cítím se svobodnější a volnější
- chtěla bych dělat, co mě baví a naplňuje

- konečně jsem našel člověka, který má horší písmo než já
- jednoznačně nepatřím k těm nejchytřejším lidem ve třídě, a to je zvláštní, 
    na to jsem nebyla zvyklá   ...asi se musím začít fakt učit               
                  

CO  JE  JINAK?

 No, změna velká, jsem na začátku nové cesty a každý
se s tím budeme muset poprat!

Myslím, že to dám- věřím si!

Snažíme se najít způsoby, jak správně naplánovat a
využít „volný čas“.

Neznala jsem nikoho a měla strach, když jsem
nastupovala, ale teď jsem ráda, že mě kamarádky
neovlivnily v tom, abych šla jinam.

14

zdroj: studentská anketa 1.A
 



ABITURIENTI  V  AKCI
JE  LIBO  EXPERIMENTÁLNÍ  PARTY  V  LESE ?

 
 

Hudební styl Drum&bass (lidově “drumy”) mám v
oblibě už nějaký ten pátek. Je to hudba, která mě
dokáže nabít energií, vyplavit endorfiny a navodit
dobrou náladu. 

 

Jak už název naznačuje, ráda bych se s vámi
podělila o zážitek, který si budu jistě pamatovat
do konce svého života. 

 Experimentální party, která se koná např, v lese?
Že ne? Tak hezky čti až do konce, protože pokud
rád zkoušíš nové věci a rád se bavíš, tohle je článek
přesně pro tebe.

Slyšel jsi už někdy o Darkshire?

Anna Schajerová
 absolventka 2018

Léto se nese ve znamení festivalů a mně zrovna jeden takový padl do oka.
Darkshire je experimentální drum & bassový projekt. Je to festival, který se koná na
různých, neobvyklých místech. Za posledních 6 let se tato akce pořádala např. v
opuštěné továrně, na jatkách, ve výstavní síni, v jeskyni 
- a tento rok v lese.  :)
    Spojení klidné, něžné a panenské přírody s elektronickou hudbou, je koncept,
                                                                             který mě na první pohled oslovil
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 Tento kontrast jsem si nedokázala
absolutně představit, a tak jsem ze

zvědavosti sbalila kufr, stan, a jelo se.
Rekreační středisko Svatá Kateřina v malé

vesničce Chotěvice /poblíž Hradce Králové/
nás uvítalo, jak se patří.

Celý areál byl tematicky vyzdoben a
rozdělen na 2 části, a sice:

na drumovou a techno stage. 
Co vám budu povídat, bylo to kouzelné. Užili

jsme si s přáteli 4 dny plné skvělé hudby,
která byla podpořena

 světelnými efekty. 
Jen si to představte: jste se svými

kamarády uprostřed lesa, tančíte v rytmu
DnB a na stromech okolo vás se odráží

discokoule či světelný laser. 
Ráno vás probudí jemné pohlazení sluníčka,

které proniká skrz stan a jen jak vylezete
ven, začnete čerpat pozitivní energii, kterou
vám ta krásná příroda nabízí. Tento projekt
mě zaujal hlavně originalitou. Jde vidět, že

si pořadatelé dávají opravdu záležet. 
 

Zahájení fesťáku proběhlo formou 
ohňové show. 

 Nejde o komerční akci, kde  má kvantita
přednost před kvalitou. 

Darkshire je dělán s láskou.
 S láskou hudbě.

 “Atmosféra Darkshire rave je pro nás
zásadní”, hlásá web Darkshire - 

a já vám mohu říct, že na tuto atmosféru 
 nikdy nezapomenu.

Věřím, že jste si léto užívali taky plnými
doušky. Tak a teď hurá zpět do školy

 
 

Přeji Vám, málo stresu, hodně úspěchů-
a ještě více zábavy! :)

 Na střední školu velmi ráda
vzpomínám, proto užívejte tyto

“bezstarostné” dny, dokud to jde. 
 

Hezký školní rok vám přeje
absolventka     A. Sch. 16



MY - ZNÁMÉ  TVÁŘE  OA
NEPÍŠEME  DO  ŠUPLÍKU 

 
 Jsou ÚKOLY ZA TREST 

ve skutečnosti odměnou?

ZAMYŠLENÍ  S  MICHALEM

  Vím - hloupá otázka, jelikož
i v samotném názvu je

 „za trest“, 
ALE to by se v tom neměl

hrabat člověk jako já.
Když jsem slyšel pojem úkol

za trest, hned jsem si to
rozebral na dvě části:

DOMÁCÍ ÚKOL:

  = DOBRÉ.

                         forma
procvičování probírané
látky určená k lepšímu
porozumění 

=ŠPATNÉ
  Hned mi to nešlo

dohromady, protože
dostáváme dobrou věc 

za něco špatného.
 

 ZA TREST :                       pokárání za
  něco špatného 

Nabízí se další otázka: 
 

odkdy je domácí úkol dobrá
věc, když je žáci nemají rádi?

 
 Od úkolů nás odrazuje lenost, ale fakt, že to musíme udělat, nás nakonec donutí
úkoly vypracovat. Žák si zřídka začne sám procvičovat učivo, které bylo
probíráno ve škole, ale když musí, tak to udělá. 
Ve výsledku dostáváme procvičování materiálu i s motivací v jednom balení,
toto procvičení nám může získat náskok nad spolužáky, kteří dělají to, co mají a
nezlobí.

Moje konečná myšlenka ohledně úkolů za trest je nejistota z toho, že
budou povzbuzovat žáky, aby zlobili a neplnili pokyny učitele se záměrem

obdržení takového úkolu “za trest”.
 
 Možná jenom přemýšlím nad věcmi, nad kterými by normální člověk

 jen mávnul rukou. KDO VÍ?                                                       
17-MICHM-



A TO MĚ BAVÍ ...
 
 

„Bez ohledu na to jak velcí, silní nebo tvrdí jsme, vždy se najde
protivník, který bude větší, silnější a tvrdší než my.“

 
 

MY - ZNÁMÉ  TVÁŘE  OA

WING TSUN
Ptáte se, co je to za prapodivné
slovní spojení? Jídlo? Město?

 Ani zdaleka
 

  Rok jsem navštěvovala tento sport a musím říct, že v této formě obrany jde
spíše o strategii. Ideální pro dospělé a starší lidi. Není tak fyzicky namáhavý
jako jiná umění. Jen mě moc nebavil. Možná protože jsem teprve začátečník…
Ale určitě ten rok stál za to.                                                                                
                        

Čínské bojové umění! 
 

                                                     Ale nejen tak ledajaké. Pod pojmem bojové
umění si většina lidí představí karate či judo, silové a brutální sporty. Wing
Tsun se svými principy liší v mnoha ohledech. Klade důraz na aktivní, 
napohled až agresivní, obranu formou útoku, bez rozmáchlých pohybů. 
Využívá intuitivní reakce a sílu soupeře proti němu samotnému.
Rozvíjí bojové reakce člověka. Tělo obránce v jakékoli nebezpečné
 situaci reaguje bez zaváhaní a automaticky.

Foto zdroj: ze soustředění společně s Chrisem Collinsem (mistr), který za námi
přijel až z Hongkongu!
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BODYBUILDING
 
 
 

A  TO  MĚ  ZAJÍMÁ...

Anabolické steroidy – jsou často zneužívány
sportovci, např. atlety, kulturisty nebo MMA
zápasníky ke zvětšení a zesílení svalů a
zvýšení sportovního výkonu

U mužů můžou způsobit problémy s játry,
ledviny, zmenšení varlat a impotenci, mají
vliv na zvýšení výskytu zubního kazu,
dlouhodobé podávání poškozuje srdce a
způsobuje růst orgánů.

                          První zmínka o kulturistice se
datuje z antického Řecka, ale jako sport se
prosadil počátkem 19. století
Zpočátku byla rozšířena v USA a do Evropy se
dostala až po 2 druhé světové válce 
Základy kulturistiky se začalo vědeckým
zkoumáním silových cvičení v 2. pol. 19. století

 Počátky a vznik: 
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-BURD-ZYCH-

Bodybuilding v dnešní době:
 

Posilování:
 

Strava:
 

Nabírání a shazování:
 

Škodlivé látky:
 

Sport, jehož cílem je dosáhnout největšího objemu    
svalu a nejmenšího procenta tuku                 
  

   
V dnešní době je bodybuilding a fitness rozšířený
 mezi mladou generací 
A spousta z nich, zkoušejí své štěstí na kompetitivní
scéně, ale pouze malé procenta z nich se dostane
 na celosvětovou úroveň

   
Pro správný růst svalů je zapotřebí dodržovat jídelníček, který by měl obsahovat
hodně bílkovin, proteinů a kreatinu a udržení kcal deficitu. 
Tyto 3 živiny se nachází hlavně ve vajíčkách, masu, mléčných produktech atd.

Cutting – shazování váhy, rýsování svalů a snaha o nejmenší procento tuků 
na těle (tenhle proces praktikují kulturisti před závody)
Bulking – nabírání váhy po závodech 

                                 Nejdůležitější činností bodybuilderů je posilování, 
což je zvedání závaží, s nímž se svaly natrhávají a propínají.
A pomocí regenerace pak svaly rostou.



PŘÍBĚH   ŠATEN
VČERA  A  DNES
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VCHOD DO NARNIE

URČITĚ NENAJDETE!
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UŽ JE TO TADY !


