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ÚVODNÍK
Zdravíme naše příznivce!

Naše podzimní listopadové vydání
nepotřebuje žádné speciální

komentáře: 
zatímco v přírodě opadávalo to

poslední listí ze stromů a sychravě
uplakaných dnů přibývalo, na půdě
akademie padaly rekordy v počtu

uskutečněných “zážitkových“ aktivit. 
 

Patřily k nim výjezdy za poznáním,
kreativní workshopy a projektové
dny, tradiční úspěchy ze soutěží v

odborných ekonomických
dovednostech, informačních
technologiích, ve sportu aj. 

V předposledním kalendářním
měsíci tohoto roku jsme žili i

studentskou recesí a společenskou
zábavou. 

 
Nakonec – proč ne? 

Je libo halloweenský rej čarodějnic?
 Proč ne?  

I naše redakce školního časopisu se
vydala na 2denní poznávací
workshop do Brna. Proč? 

 
Prolistujte naše listopadové
zprávičky a povídání o všem,

co přineslo období,
 kdy nám 

na podzimní deprese opravdu 
moc času nezbývalo.

 
 
 
 
 

 Od redakčního stolu
    Lenka Schajerová                                 
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Halloween 
 

-je původně keltský,lidový svátek,
 slaví se 31. října  

 
 -zkomolený název je odvozen 

od „All Hallow's Eve“ 
(v předvečer Všech svatých)

 
- dnes především v anglosaských
anglicky muvících zemích (USA,

Kanadě, Velké Británii, Austrálii aj.)
 
 

Tradiční znaky:
 

 -vyřezané dýně se svíčkou uvnitř 
(na odehnání zlých duchů.),

 - čarodějky, duchové, 
černé kočky, košťata, oheň, 

příšery, kostlivci, sovy, výři atd.
 

 Typické  barvy:
oranžová a černá. 

 
Halloweenské tradice: 

 
- dlabání dýně, 

-koledování, průvody,  
(děti se oblékají do strašidelných
kostýmů a chodí od domu k domu

 a koledují o sladkosti)
-vyprávění hororových příběhů. 

 
V Česku se neslaví v takové míře jako
ve světě, ale v posledních 20  letech

vzrůstá jeho obliba.
 

U nás dáváme přednost tradičním
Dušičkám, které se slaví 2. listopadu.

 
                            
                                

VÍTE, ŽE...
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 O(K)A   NOVINKY
Naše úspěchy

Office 2022

 Na tradiční regionální
soutěži OFFICE 2022 nás

reprezentovaly:
Markéta Švecová (4. A)
Sabina Mazurová (4. B)
 Klára Jaglářová  (3. A). 

 
Setkání si kladlo za cíl

prověřit znalosti
informačních technologií

žáků středních škol celého
kraje, kteří museli

prokázat dovednosti v
textovém editoru Word,
tabulkovém procesoru
Excel a prezentačním

programu PowerPoint.

  
                                

V silné konkurenci středoškoláků z celého
Moravskoslezského kraje obsadila:

                                Markéta Švecová 2. místo 
                                 Klára Jaglářová 3. místo

 
Soutěž ZAV Olomouc 2022

 
V silné konkurenci škol z celé republiky jsme nezklamali a
dosáhli dobrých výsledků.  26. ročník soutěže ZAV – Olomouc
2022 v psaní na klávesnici  znamenal utkat se s ostatními ve 3
soutěžních disciplínách. Tradiční soutěž probíhala letos opět
online a letos zapojilo 10 studentů z různých ročníků. 
                                                                                                                            

 
 

 
 

  
                                

                                                        
Celkem se zúčastnilo 446

soutěžících z 52 škol.
 

Koudela Jakub 4. C
Szotek David 4. C
Kantor Šimon 3. A
Malysz Lukáš 3. A
Franek Michal 3. C
Sikorová Aneta 3. C
Andělová Iveta 2. A

Konečná Monika 2. A
Gociek Vivian 2. C

Svoboda Jáchym 2. C
 

                             
4



 O(K)A   NOVINKY
Naše úspěchy

DUEL 2022                     
                                

     - školní kolo účetní soutěže
 

Podle  soustředěných výrazů
bylo zřejmé, že účetnictví

 je „disciplína“ určená 
k přemýšlení. Nikdo  se tím
však nenechal odradit, a v
průběhu 90 minut  všichni
procházeli testové otázky,

úkoly souvisejícími se
založením firmy, standardním

 i obráceným účtováním,
 a poprat se museli s účetními

doklady či s výsledkem
hospodaření.

 

     Všichni soutěžící prokázali schopnost zdárně si
poradit se všemi zadanými úkoly. 

Nejlepší však může být jen jeden, a tím se stal:
 

                                             Lukáš Zvoníček    (4.A)
O 2. místo se podělili:  Karolína Cymorková (4.A) 

s Adrianem Siudou (4.C)
 A krásné 3. místo patřilo studentce ze 4. C 
                                 Lucii Sikorové.

 
 

                                 Již 8. ročník tohoto ekonomicko-účetního klání
organizovala Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostravě, kde poměřilo 

své dovednosti 14 tříčlenných středoškolských týmů.
 

      Jejich úkolem bylo společně simulovat valnou hromadu fiktivní        
 společnosti s ručením omezeným. Soutěžící se tak na dvě hodiny 

stali: jednatelem, zapisovatelem a předsedou valné hromady. 
 
 

ACCOUNTANT 2022                     
                                

K jejich úkolům patřilo
především rozdělení

zisku, reagovat na dopis
auditora a rozhodnout o
nákupu nového stroje.

Všechna svá rozhodnutí
museli soutěžící

vysvětlit a obhájit...a to
se jim podařilo. 

Prokázali výborné
znalosti i dovednosti a

obhájili krásné 2. místo.
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 O(K)A   NOVINKY
Naše úspěchy

OACT Gang 
hraje pišqworky

                                                 

 
PODNIKAVÝ KREATIVEC                  
                                

 Úspěšný tým z 3.C:
K. Šebestová, T. Pavlíčková, 

D. Herman,   M. Franek 
obhájil v konkurenci 

pěti čtyřčlenných týmů
1.místo v soutěži

   PODNIKAVÝ KREATIVEC.

Skládala se ze 3 částí: 
 

  -     tvorby business plánu
(prezentace před porotou)
-     ekonomického kvízu

-     luštění šifry

 
 
 

Každá z nich byla
náročná, časově omezená
a zvlášť hodnocena - tudíž

napínavá až do poslední
chvíle. Získáním

největšího počtu bodů
jsme si zajistili postup

 do mezinárodního kola,
které proběhne 

v prostorách ostravské
VŠB-TUO. 

 

Družstvo naší školy OACT Gang
zabojovalo oblastním kole celostátní

soutěže v pišqworkách, kde v
konkurenci 19 družstev vybojovalo
 3. místo s postupem do krajského
kola, které se uskuteční v Ostravě.

 

 
David Nowak, Petr Girman, Ondřej
Stebel, Eliška Dostálová, Natálie  

 Samiecová,  Matěj Tumlíř
6



 O(K)A   NOVINKY
Naše úspěchy 

DEN STROMŮ                  
                                

Claudiin obrázek
rozkvetlého

stromu
 od 

Claudie Smelíkové
získal 

2. místo
 v kategorii

středních škol.
Blahopřejeme 

a všem děkujeme
za reprezentaci

školy.
 

 
U příležitosti Dne stromů

jsme se už tradičně zúčastnili
výtvarné a fotografické

soutěže, kterou vyhlašuje
Město Český Těšín.

Naši školu reprezentovali
Claudie Smelíková ze 2. B,

Karolína Ciencialová, 
Daniel Hupka, 

Karolína Jochymková a
Franciszek Wojnar

 ze třídy 2. C.
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ČÍM ŽIJE ŠKOLA?
O pohár starosty města Český Těšín

Florbalové turnaje - chlapci 

 V rámci soutěže O pohár starosty města Český Těšín   se
 v úterý  8.11.2022 uskutečnil florbalový turnaj dívek, o 2 dny

 později statečně bojovali o dobré umístění naši chlapci. 
Soutěže zúčastnilo pět družstev: Albrechtova střední škola,
Gymnázium Josefa Božka, Polské gymnázium im. Juliusza
Słowackiego, Obchodní akademie Český Těšín a Střední

zdravotnická škola AGEL.

V úvodu turnaje jsme hráli proti Gymnáziu J.B, které bylo favoritem turnaje. 
Přestože jsme prohráli 3:0, měli jsme i několik slibných šancí. V druhém
utkání proti AGELu jsme měli trestuhodné tempo, které zdravotníci 
potrestali - a v  2. poločase jsme prohrávali 4:2. Kluci se semkli a zápas 
otočili na výsledných 5:4. 
Zápas s polským gymnáziem byl asi nejzajímavější. Hra se přelévala, 
dokonce jsme si vstřelili před koncem vlastní gól, a museli jsme
opět srovnat krásnou trefou Jirky Martynka. Žel remíza nás 
stála 2. místo, náš soupeř měl po turnaji lepší skóre. 
V posledním zápasu proti Albrechtovce jsme měli vše 
pod kontrolou a vyhráli 3:1. Nakonecjsme odcházeli
 s krásným bronzovým umístěním.
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ČÍM ŽIJE ŠKOLA?
O pohár starosty města Český Těšín

Florbalové turnaje - dívky 
                      V náročném dopoledni jsme museli odehrát 4 zápasy a doslova 
                  se porvat o každý míček, vybojovat dobré postavení na hřišti a 
               vytvářet různé kombinace nezbytné k útoku na bránu. Byli jsme tak 
         svědky krásných akcí, oddanosti pro tým a bojovnosti, která se jen tak 
     nevidí! Nad gólem Barči Pawlitové ze 4.A žasli všichni na tribuně a určitě 
 na tuto akci jen tak nezapomenou 
Ano, chybělo i trochu štěstíčka a místo 3 tyček mohly mít holky připsané 3
 góly, ale tak už to v životě chodí. Gratulujeme ke krásnému 3. místu!
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Halloweenská soutěž  SR OA
 Studentskou radu OA tvoří zástupci ze všech tříd. Realizuje 
zajímavé nápady a projekty studentů, které nám dokážou
obohatit atmosféru a zážitky studentského života na naší
akademii, již od roku 2004. 
Mezi letošní akce patří například Podzimní potravinová 
sbírka. Naposledy nás zástupci překvapili dalším 
skvělým nápadem. 
Jednalo se o Halloweenskou hodinu, během které 



se každá třída snažila vyzdobit halloweenské netradiční
dýně a vyzdobit třídu během jedné vyučovací hodiny.
Poté proběhlo hodnocení a přidělování cenných bodů do
celoroční školní soutěže.

A co má studentská rada dále v plánu?
Zástupci se sešli 21.11. a řešili další
návrhy, např.  průběh Vánoční akademie
OA a návrhy na estetizaci chodeb u šaten.

STUDENTSKÁ RADA OA

4.A              2.B     
        3.B     
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JSME    (COOL)TURNÍ

 
Čtivé moderní texty se

věnují palčivým tématům
současnosti, například
šikaně, hendikepům,

závislostem, materialismu či
předsudkům, ale i čestnosti
a tématům vnitřní svobody,
zodpovědnosti, empatie či

laskavosti. 
Obsahují zkrátka všechno, co

nám umožní pochopit svět
dnešních teenagerů … jejich
smutek, hněv, strach, žal, ale
i radosti, sny, tužby a lásky.

„Mohli bychom si to
zopakovat,“ jsou slova
hodnocení jednoho z

účastníků workshopu, a to je
výpovědí, která je pro nás

nejen pochvalou, ale i velkou
výzvou.

Kapuce od mikiny
Představuje nejen titul souboru 15 autorských povídkových textů pro mládež, ale i
pojmenování čtenářské dílny, kterou absolvovali naši nováčci v rámci Projektu
Celé Česko čte dětem.
Kolektiv třídy 1.A analyzoval literární text Viktorie Hanišové: TO NECHCEŠ.
Originální text současného světa a problémů náctiletých, s jehož klíčovými motivy
/konzum, šikana, odloučení rodičů, přátelství/ se měli možnost identifikovat.

Nová forma kreativního workshopu opravdu zaujala a nejednalo se pouze o
jednorázovou akci. Vzhledem k tomu, že škola získala celou výukovou sadu pro
školní knihovnu, máme proto možnost obohatit a rozvíjet čtenářskou gramotnost i
v dalších hodinách mateřského jazyka.

Motto povídkové sbírky Kapuce od mikiny dotvořili mladí lidé: „Kapuce je hebké a
příjemné teplo. Kapuce je ochrana před větrem. Kapuce je ulita, bunkr. Kapuce je

koncertní síň a přístřeší.   A co všechno se do takové kapuce vejde? " 11

 NĚKTEŘÍ DALŠÍ AUTOŘÍ POVÍDEK:
 

Alena Mornštajnová, Iva
Procházková, Arnošt Goldflam,

Ivona Březinová,  Petra
Soukupová,  Ondřej Buddeus,

Viktorie Hanišová, Jana
Šrámková, Klára Smolíková aj.



Projektový Polský den OA

 
 -kreativní, vtipné a zábavné
dopoledne zájemců spojené s

ochutnávkou tradičních polských
specialit a se sladkou odměnou za

usilovnou snahu a aktivitu
 

 – BRAVO A KLOBOUK DOLŮ, MOC
JSME SI TO UŽILI

Akce, kterou by stálo zato opakovat.
 
 
 

5 zážitkových stanovišť s různými
aktivitami, kvízy, úkoly

 
- Uhodneš slavné osobnosti polské

kultury?
- Hádej , co jíš a dle chuti a přiřaď

polské názvy tvé ochutnávky!
 

-  Co je v pytli? Jaká tajemství skrývá
taška aneb najdi a pojmenuj předměty

se zavázanýma očima!
 

- Poslouchej a uhádni známé písně
polských a regionálních hudebních

interpretů?
 

- Polsko-český slovníček: najdi k
polskému pojmenování jeho českou

obdobu, řekni polský jazykolam
 

- "Andrzejki", tj. věštění z karet
 

A NESTÁLO BY ZATO PŘIPRAVIT
NĚKDY ČESKÝ PROJEKTOVÝ DEN? 

 

si studenti s mateřským polským jazykem vyučovacím připravili pro ty české 

Hodnocení:Hodnocení:Hodnocení:

Průběh:Průběh:Průběh:

Smysl a cíl:Smysl a cíl:Smysl a cíl:
Sblížit a posílit soudržnost národnostně odlišných spolužáků

      Stmelit soudržnost spolužáků polské národnostní menšiny
 Vznik nových přátelství napříč školou 12



EKO -(OK)ÉNKO
Gratulujeme absolventům Akademie 3. věku OA 

První ročník vzdělávacího projektu Akademie 3. věku OA dospěl ke svému závěru. 
 Cyklus 9 podzimních setkání byl slavnostně ukončen dne 24.11.2022

 předáním Certifikátů o absolvování kurzu a drobných upomínkových předmětů.

Obsah 18 vzdělávacích bloků odpovídal nejen odbornému ekonomickému zaměření
školy, ale i rozvoji znalostí a dovedností v oblastech společenskovědních,                 

 v otázkách zdravého životního stylu i v oboru informačních technologií 
– všemu, co by mohlo být pro 17 absolventů v jejich životě přínosné a prakticky

využitelné.
Ověřování získaných znalostí proběhlo interaktivní a zábavnou formou. 

 
Všichni projevili zájem pokračovat v dalším ročníku, 

který plánujeme na PODZIM 2023.
 

A my se těšíme na další osobní setkání s Vámi, protože jste byli skvělí, duchem
stále mladí a pro současnou mládež i vyučující pedagogy v mnohém velmi
inspirativní.

Na viděnou na podzim nejen s Vámi, ale i dalšími zájemci, kteří se odhodlají
příjemně prožít volný čas a najdou odvahu zasednout do školních lavic.
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MATESáci v NOTINO
Zkrátka a dobře se nejednalo o výstřel do
prázdna, a sami jsme byli překvapeni, když
nám firemní personalista vyšel vstříc, a
poté jsme opravdu navštívili českou firmu
NOTINO, kde exkurze v hlavní brněnské
centrále nepatří zrovna k běžným rituálům.

Prostě výprava pro redakci školního
časopisu za odměnu, výprava za poznáním
a cesta pro velkou motivaci ke studiu nejen
ekonomiky, informačních technologií, ale
především cizích jazyků. Vraceli jsme se s
voňavým dárečkem, plni dojmů a s mnoha
podněty k vlastním úvahám. 

ČESKÁ FIRMA v číslech:
-18 let od 2004 v České republice. 

-4 firemní pobočky v ČR
 (1 z nich je v Č. Těšíně)

 -20 milionů spokojených zákazníků
- nabízí 83 000 produktů od 1 500

světových značek
  -hovoříme 19 jazyky

 - obchoduje s 28 zeměmi
-  více než 1 700 zaměstnanců 

- pracuje 7 dní v týdnu,
- odbaví až 180 tisíc balíků denně
- objednávka do 2 hodin na cestě

 ke klientovi

 
 

  Prodáno 77 milionů produktů.
  Doručeno 16 milionů balíčků.

  ROČNÍ OBRAT 18 MRD. Kč
 

Úspěchy roku 2021:
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 Nejúspěšnější období 2021:

 
 
 
 

 listopadový Black Friday 
(s 570 000 prodanými produkty

v rámci 182 tisíc objednávek,
tj.6,5 kusu zboží /1 sekundu)



ORIGINALITA-
 -RYCHLOST – PŘÍZNIVÉ CENY

 
Úspory díky vlastnímu

logistickému centru, skladování,
distribuci, systémům i

technologiím se pak odráží v dobré
nabídce pro zákazníka. 

Absolutní většinu produktů je
skladem, balíčky  odesílají v tentýž

den.
 

Firemní strategie: 

-největší e-shop s kosmetikou a parfémy v Evropě

Krása má být dostupná pro každého,
protože dokáže dodávat sebevědomí a
měnit. 
Když se lidé cítí krásní, snadněji
dosahují svých cílů. A na oplátku dělají
svět kolem sebe krásnější.

Firemní motto: dělat Evropu krásnější!
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25. listopadu 2022 na
Fakultě sociálních studií
Masarykovy univerzity v

Brně proběhlo v rámci
Multimediálního dne

setkání finalistů
celostátního kola soutěže
Školní časopis roku 2022. 

A my byli u toho!

Soutěž je určena všem
redakcím, které vydávají
školní časopis v tištěné či

elektronické podobě.
 Pro konkrétnější

představu je nutno
zmínit, že se každým

rokem do soutěže
přihlásí na 400 různých
redakcí z celé republiky.

 
A jak jsme letos obstáli?

 
 

Ze 187 finalistů jsme
 v kategorii střední

školy obhájili
 25. místo.

V BRNĚ ?



K doprovodným akcím
 patřily mj.  foto-výstava ČTK,

mediální jarmark 
nejvýznamnějších českých medií ,

výstava časopisů - finalistů soutěže
Školní časopis roku 2022,

 workshopy  školních redakcí 
na téma

       Politická žurnalistika a její svět
aj. mediální události .

 

Jaká jsou specifika politické
žurnalistiky, tedy o

politicích a politice? Je jiná
než „běžná“ žurnalistika?
Liší se metody novinářské

práce? Liší se způsob
zpracování výsledných

materiálů? Jak a v čem? A
co fotografie? Co musí umět

„politický“ fotoreportér? 
Na co si musí dávat pozor?
Může být problémem i etika

„politických“ fotografií? 

Komunikačním jazykem
byla angličtina a týmy

školních redaktorů zde
obdržely odpovědi 

na následující otázky:

Workshop k ověřovaní faktů
Jak ověřovat informace, jak ověřit, zda je daná fotografie nebo video pravé či
falešné, jak z fotografie zjistit místo pomocí geolokace?
Lektor: Irakli Iagorašvili – školitel mediální gramotnosti a ověřovatel faktů je
přispěvatelem do programu Myth Detector (program ověřování faktů Nadace pro
rozvoj médií (Gruzie). Už čtyři roky se věnuje výuce mediální gramotnosti. Irakli
byl hlavním školitelem programu Learn2Discern organizovaného IREX a vyškolil
více než 200 lidí v základech mediální gramotnosti.

Workshop se zahraničními dobrovolníky
Micaela Leyla organizuje živou knihovnu, která představuje jedinečnou
příležitost, jak poznat různé lidi, jejich příběhy a vést s nimi zajímavé rozhovory.
Lektorka: Micaela Leyla je organizátorka akcí v Itálii, Polsku a v České republice.
Mezi její nejúspěšnější akce patří living-library a Dungeon&Dragons.
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Děkuji redaktorům za jejich

kreativní práci, a zároveň
oznamujeme, že se  v rámci
naší redakční působnosti

otevíráme nové spolupráci
 s pražskou Akademií

publicistiky na projektu
Kuchařka školního časopisu.

Nabídka dalších tematických
workshopů:

 
Jak se dělají politické rozhovory

Od bestsellerů k podcastu:
politická a investigativní

žurnalistika
 Dělení Československa v přímém

přenosu pohledem novinářů-
pamětníků

 Vývoj české a slovenské
fotožurnalistiky aj.
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 Té noci se nikdo živý ven nedostal. Jen sousedi vyprávěli, že
slyšeli hysterický smích a vřískot umírajících dětí. Od tohoto
incidentu zůstal dům opuštěn a chátrá. Ve sklepení je prý
puklina, ze které sálá temnota  tmavší  než  půlnoc sama.  Okolí  
domu  nasává  všechno zlé a v lesích se potulují nevysvětlitelné
úkazy, ztrácejí se lidé a každý, kdo se vrátí si nic nepamatuje. 

 

NEPÍŠEME DO ŠUPLÍKU
 s  Amálkou

O tom domě se v městečku vyprávěly pozoruhodné a
strach nahánějící příběhy. Stavba to byla velkolepá.
Opuštěný dům si ospale pochrupoval na okraji města
a nijak nezapadal do jednotvárných, řadových domků
s veselou fasádou. V jeho blízkosti se rozkládala
hluboká tůň, nad kterou se líně převalovaly obláčky
páry. V době, kdy ve světě zuřila válka, tam našly
úkryt opuštěné děti. Jenže jednou v noci se stalo
něco hrozného, nikdo neví, co přesně to bylo, ale zlo,
které celá staletí spalo ve sklepení najednou procitlo. 

Tohle je ale jen jeden z příběhů, který se o této záhadě vypráví. Pravda bude skryta
někde uprostřed. A pokud mate odvahu, můžete to prozkoumat na vlastní pěst. 

Byl to jeden z těch večerů, kdy lidé zavírají svá okna na petlici a bojí se vycházet ven.
Venku panuje sychravé, nevlídné počasí a po ulicích se začínají toulat podivíni, póvl.
Soumrak padá, mlha houstne a kolem se začínají plížit prapodivné stíny. Svítí se
pouze v jediném okně. V krbu plápolá oheň a v houpacím křesle sedí stařena, v
kroužku kolem ni sedí děti. Je čas na to, aby vyprávěla další příběh.

DŮM

Ta naše ZÁVĚREČNÁ neboli ŠLUSKOLONA
            Tradiční označení závěrečná prodloužené lekce kursu tance 
    a  společenské výchovy. Výuka probíhala v prostorách kulturního
          domu Trisia v Třinci. Kurzy nás provázeli zkušení tanečníci a
   lektoři tance: Ing. Michal Kozub, s partnerkou Mgr. Evou Troszok.
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SPOLEČENSKÁ SEZÓNA
A JE TO TADY!

My druháci jsme se měli možnost naučit se nejen novým
tancům, ale také společenskému a galantnímu chování

 k sobě navzájem.
 

Celý večer, tak to byla vskutku nádherná podívaná -
všichni slavnostně naladěni, upraveni, načesaní,
nažehlení, elegantní- ale zároveň lehce nervózní.

Na některých studentech byla vidět úleva z toho, že končí
taneční tryzna, kterou museli absolvovat. Většině z nich

se ale jistě zaleskla slza v oku, protože čas strávený
 na parketu nikdy není časem zbytečným. 

 
Teď u jen zbývá pěkně trénovat a využít nadcházející

plesovou sezónu k udržení získaných tanečních
dovedností. 

 Ale byla to nakonec přece
jen zábava legrace 

k tomu. A ten společně
strávený čas nám určitě 

bude chybět.
 

Ovšem něco krásného
končí a něco zase začíná.

 I tak by se dala
pojmenovat ZÁVĚREČNÁ

našich studentů…a my byli
při tom! 
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Maturant stává pravým maturantem, až když má na klopě připnutou 
stužku. A tu získá na stužkovacím večírku. 
Stužkovák bývá skromnější akce než maturitní ples a  může  tak mít podobu i méně
formální. Účastní se ho žáci maturitní třídy a vybraní učitelé. Proto se většinou 
 odehrává v nějaké restauraci,  nebo klubu. Záleží  ovšem na dohodě celé třídy, jak si
průběh večera představuje.

Hlavní bod vašeho večera je samotné stužkování.  A jak bude vypadat, je jen na vás. 
Budete si také muset připravit celkovou choreografii :pasovací listinu a maturitní
slib… do stavu maturantského můžete být pasováni mečem, u každého  by mohla
zaznít  básnička, která  by měla vystihovat jeho osobu. Může být univerzální, ale
originálněji působí, když je psaná každému na míru tak, aby vyzdvihla to, co je pro
daného člověka nejcharakterističtější.

Následuje přípitek a proslov na téma „jak úspěšně složit zkoušku dospělosti“. Pár slov
by měl přednést i někdo ze studentů maturitní třídy a jako váš zástupce poděkovat
třídní či třídnímu za léta snahy a slíbit, že se vynasnažíte zkouškou dospělosti projít.
Pravidlem stužkováku je, že studenti dávají stužky  třídnímu profesorovi, ten aby  ji
získal, musí studentům něco slíbit. Často slibuje, že bude u maturity studentům
pomáhat a bude shovívavý k případným chybám.

Noc je ale dlouhá a samotný stužkovací akt ji celou nevyplní. Můžete pokračovat
volnou zábavou. Další zábava už je potom jen na vaší fantazii. Proto je vhodnější
vymyslet program alespoň na část večera. …promítejte fotografie ze společných akcí,  
či speciálně připravené video o vaší třídě, nebo třeba secvičte krátké představení
žáků pro učitele. Náplní večera se může stát tanec, společenské hry, tombola …

Existují i školy, kde se stužkovací večírek neslaví a studenti čtvrtého ročníku
organizují pouze jediný večírek. Ať už bude mít váš stužkovací večírek jakoukoli
podobu, věřte, že se pro vás stane nezapomenutelným zážitkem, který vám zůstane v
paměti navždy. 
Protože maturant je člověk opravdu jen jednou v životě, tak je potřeba si to užít! 

 CO JE STUŽKOVACÍ VEČÍREK?

4.A
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