
                                                   ZÁŘÍ 2012 

Začal nám                              
       školní rok 2012/13 

a přinesl spoustu novinek: 
1. Spojili jsme se v jednu velkou školu pod názvem Obchodní akademie 
a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p. o. 
2. Učíme se ve třech budovách 
3. Dohromady máme asi 580 žáků, 90 zaměstnanců, z toho 63 učitelů 
a mistrů odborného výcviku   
 

                TAK AŤ SE NÁM VŠEM DAŘÍ!!!  

Co vás čeká v tomto čísle: 
Co se stalo (akce minulé) -  pomáhali jsme s charit. sbírkou Světluška  
                                          - bavili jsme se v divadle v Mostě 
                                          - sportovali jsme na atletických závodech  
Co nás čeká (akce budoucí) - turnaj v piškvorkách 
                               - fotografická soutěž 
Rozhovor s … Ing. Charlottou Kissovou 
Egyptský horoskop - znamení Seth 

Školní noviny ECHO najdete na stránce: 
skolninoviny.oasoslouny.cz 

(nebo duhová ikona vlevo na stránkách naší školy) 
 

Budeme rádi, když se zapojíte do tvorby školních novin 
 - napište příspěvek, komentář či nějakou připomínku na e-mail:  

                     skolninoviny@oasoslouny.cz 
 

Můžete se stát součástí redakce školních novin  
 - přijďte každé pondělí ve 14:15 do učebny č. 8 v budově Osvobodi-

telů 380 (1. patro) 
 

Každý měsíc příspěvky uveřejníme i v tištěných novinách, které máte 
právě v ruce.  

Těšíme se na spoustu nápadů!!! 



 Co se stalo (akce minulé) 

Divadelní představení v Mostě 
Dne 14. září jsme (studenti VSP3, VSP4 a STR4) měli možnost zúčastnit 
se divadelního představení Příhody jedné noci v mosteckém divadle na 
malé scéně. Viděli jsme dvě hry - G. Feydeau - Nebožka panina matka a A. 
P. Čechov - Slzy, co nikdo nevidí. Hry o partnerském soužití se hrály dvě a 
obě můžeme považovat za velmi zdařilé. Podle spolužákům bylo první 
představení vtipnější a lépe zpracované. Druhá hra byla také pěkná, ale už 
ne tak legrační. Po skončení představení od nás účinkující sklidili potlesk 
a my jsme odjížděli spokojeně domů.       Text: Jana Koubková, VSP3  

Den, kdy svítí Světlušky 
Dne 12. září se naše škola zúčastnila akce Světlušky. Tří-
dy VSP2 a VSP3 vyrazily ráno do ulic. Chodilo se po dvoji-
cích nebo trojících, v každé skupině byla kasička, kam se 

vkládaly peníze pro nevidomé. Prodávaly se náramky, píšťalky a tykadla. 
Největší zájem byl o svíticí náramky. Dohromady jsme vybrali 8371,-Kč. 
Akce se velmi povedla i přes nepříznivé počasí. Myslím, že to byla pro 
všechny moc zajímavá zkušenost, a zvítězil hlavně dobrý pocit, že jsme ně-
co udělali pro lidi, kteří naši pomoc opravdu potřebují. 
Text: Pavlína Eichelmannová, VSP3 

Sportovci z řad našich studentů se neztra-
Dne 18.9.2012 se naše škola poprvé zúčastnila 
atletických závodů CORNY, které se konaly 
v Meziboří. Jelikož začátek roku byl pro všech-
ny hektický, museli jsme při výběru atletů tak 
trošku vařit z vody. Nakonec se ovšem ukázalo, 
že jsme měli šťastnou ruku a naši sportovci 
skvěle reprezentovali naší školu. V kategorii 
děvčat jsme patřili k průměru a nebýt menších 
zdravotních komplikací a lehké nervozity, určitě by to bylo lepší než 5. 
místo. Ale i tak to byl napoprvé hezký výsledek. Vyzdvihnout musím hlavně 
výškařky a koulařky, které pro naše družstvo získaly velký počet bodů, ani 
dívčí štafeta si nevedla vedle atletek vůbec špatně. 
Chlapecké družstvo patřilo dokonce do nadprůměru a nakonec z toho bylo 
skvělé 3. místo, takže stupně vítězů. Ve většině disciplín jsme patřili 
k nejlepším a například v kouli, dálce, výšce, hladké stovce a štafetě jsme 
obsazovali stupně vítězů. 
Všem bych rád poděkoval za perfektní reprezentaci školy a vyjádřil velkou 
pochvalu. Apeluji na studenty nižších ročníků, aby na sobě pracovali a 
mohli se příští rok stát součástí družstva. 
Text: Jakub Hnátek 
[ 



  Co nás čeká (akce budoucí)            
1. října - divadlo - pomoc při oslavě Mezinárodního dne seniorů - spo-
lupráce se Senior klubem v Lounech 
1. října - 9. listopadu - výtisky MF DNES zdarma na všech budovách 
5. října - adaptační odpoledne s přespáním pro třídu VSP1 

24. října - Náš svět 2012 - lounské divadlo - spolupráce s lounským Sta-
cionářem 
během října - školní kolo v piškvorkách 

Během října 2012 se na naší škole uskuteč-
ní školní kolo 5. ročníku mistrovství škol v 
piškvorkách – pIšQworky 2012. Historicky 
největšího turnaje této taktické hry se v 
loňském roce zúčastnilo 23 000 studentů. 
 

  Pravidla jsou jednoduchá, vyhrát může 
každý, komu se podaří seřadit pět koleček, 
případně pět křížků do jedné řady dřív, než 
se to podaří soupeři! Prostě, dát to za pět! 
 

  Ve hře jsou ceny a dárky za milion korun a 
na každém turnaji v celé České republice 
na vítězné týmy čekají dárky a zajímavé 
ceny. Každý účastník navíc dostane origi-
nální fix liner Centropen s logem soutěže 
pIsQworky – kluci modrý a holky červený. 

 

Ti nejlepší ze školního kola, kteří vytvoří pětičlenné týmy, mohou naši školu 
reprezentovat v oblastním kole a v případě úspěchu i krajském a finálovém 
kole.  
Školní kolo - na jednotlivých budovách během 1. poloviny října 
Oblastní kolo: 1. listopadu v Podbořanech 
Celostátní finále: 30. listopadu v Brně 
Hlavní cenou je adrenalinové odpoledne dle vlastního výběru (terénní ko-
loběžka, obří houpačka, bungeetrampolína a mnohem víc). 
Bližší informace o celém turnaji získáte na http://www.pisqworky.cz. 

Dejte to za pět a zvítězte!  



Rozhovor s… Ing. Charlottou Kissovou 
Co děláte ve svém volném čase? Sportuji a cestuji. 
Váš oblíbený podnik? Maďarská čárda 
Kde nejčastěji nakupujete? V biopotravinách 
Oblíbená hudba? Moderní – Lighthouse Family 
Váš oblíbený film? Philadelphia 
Oblíbené jídlo? Svíčková 
Oblíbené pití? Lemongrass 
Oblíbená barva? Modrá 
Oblíbené zvíře?  Ryba 
Oblíbený herec/čka: Seal 

Egyptský horoskop                                  

Znamení Setha  (17.9. – 20.10.) 
Seth je podle egyptské mytologie bohem války, bouře a 
pouště. Bůh Horus jej porazil, a proto Seth bloudí svě-
tem jako vyhnanec. 
Nositelé tohoto znamení řeší po celý život otázku míry 
svobodného rozhodnutí. Jsou nerozhodní, proto je stále 
trápí pochybnosti, zda zvolili správně. Bytostně touží po harmonii, du-
ševní rovnováze. Velmi rozhodnými ale dokážou být v okamžiku, kdy se se-
tkají s nespravedlností, to vytáhnou do boje v plné polní. Okamžitě se stá-
vají nekompromisními a neúnavnými bojovníky za pravdu. Ve svém boji bý-
vají často úspěšní. Materiální hodnoty pro lidi znamení Setha moc nezna-
menají. Díky své vrozené diplomatičnosti jsou skvělými vyjednava-
či znepřátelených skupin, v každé situaci dokážou najít kompromisní řeše-
ní. Ke svému duševnímu růstu potřebují náklonnost a oddanost milujícího 
partnera. 
Obecná rada znamení Setha: Věřte více své intuici a nikdy nelitujte svého 
rozhodnutí. 

 
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 

Pošlete svou nejlepší 
  

PRÁZDNINOVOU FOTOGRAFII 
a vyhrajte zajímavé ceny! 

Kdy - do konce měsíce října 
Kam - na e-mail: karfikova@sostlouny.cz 
Jak - formát .jpg 
-           do předmětu napište své jméno, příjmení a třídu 
-           popište okolnosti vzniku fotky (kde, kdy, jak,…) 


