
                                    LEDEN  2012 

Milí studenti, 
chtěli bychom touto formou všem studentům, učite-
lům i zaměstnancům školy popřát v roce 2013 jen to 
nejlepší, hodně zdraví, štěstí a důvodů k smíchu. 
Úplně nejúspěšnější rok bychom ale přáli čtvrtým 
ročníkům maturitních oborů a třetím ročníkům 
učebních oborů.  
Přejeme hodně štěstí!!! 

Co vás čeká v tomto čísle: 
Výsledky ankety o nejhezčí gauč  
Co se stalo (akce minulé) -  zážitky z Drážďan 
                                         -   zajímavé info o Švédsku 
                                         -    volili jsme prezidenta    
                                         -    soutěžili jsme v českém jazyce a piškvorkách 
                                         -    sportovali jsme - florbal, fotbal 
                                         -    hráli jsme divadlo  
                                         -    soupeřili jsme mezi sebou                                                

Co nás čeká (akce budoucí) - lyžařský výcvik, maturitní ples a vysvědčení  

Indiánský horoskop - máme nové horoskopy - tentokrát znamení Husy 
 

Křížovka - češtinářský oříšek 

Výsledky ankety  o nejhezčí gauč  

Po měsíci hlasování byly vybrány dva druhy sedaček do 1. patra budovy Osvoboditelů 
380 - a to sedačka č. 1 (44 % hlasů)  
a sedačka č. 2 (37 % hlasů) 
 
 
 
 
 
Sedačky dle Vašeho výběru přinesl Ježíšek - a pak že není! 



  Co se stalo (akce minulé) 

Ve čtvrtek 6. prosince jsme společně  s paní učitelkou 
Klauznitzerovou,  Vorlovou, Jakešovou a studenty OA vy-
razili do hlavního města Saska, do Drážďan. Účelem této 
cesty bylo poznání pamětihodností, které byly za 2. svě-
tové války vybombardovány a znovu zrekonstruovány. 

Jednalo se o Semperovu operu, zámek Zwinger, Frauenkirche (Kostel Panny Marie) a 
Katolische Hofkirche. Navštívili jsme také velmi známe vánoční trhy Dresdner 
Striezelmarkt, tam jsme dostali rozchod. Mohli jsme zde ochutnat vánoční štolu, 
svařené víno, německé klobásy a další dobroty. Vánoční 
trhy začínají v Drážďanech 27.11. a končí 24.12.2012. Po-
kud byste tam nejeli za kulturou, ale na nákupy, doporučuji 
Prager Straße. Je to velice moderní část Drážďan, kde na-
jdete cokoliv. V den našeho výletu se nám moc nevydařilo 
počasí, ale co se dalo čekat od Krušných hor. Jsem moc rá-
da, že jsem se tam mohla podívat a užít si vánoční atmo-
sféru, kterou v ČR v této podobě nenajdu.         Text: Marcela Horčičková, VSP4 

Exkurze do Drážďan       

Přednáška o Švédsku    
V pondělí 10. prosince navštívil naši školu p. Šmíd z Jablonce 
nad Nisou, který našim studentům především 3. a 4. ročníků 
vyprávěl o Švédsku, kde také sám vlastní dům a malé hospo-
dářství. Během své přednášky se všichni přítomní seznámili s 
nejznámějšími památkami Švédska, upozornil na krásné pamě-

tihodnosti, mluvil o výrobě sirek a nejdůležitějších dominantách velkých švédských 
měst. To vše je spojeno s nabídkou zájezdu do Švédska, který se na naší škole 
uskuteční během jarních prázdnin. 

V úterý 11. prosince se stejně jako v celé republice i u nás konaly školní prezident-
ské volby v rámci projektu Jeden svět na školách. Ve volební komisi zasedli studen-
ti STR3 a MIE3, možnost volit měli všichni studenti budov 
Osvoboditelů. Po seznámení s kandidáty na prezidenta v rámci 
hodin společenských věd studenti zkoušeli volit  prezidenta ČR 
nanečisto, ti plnoletí si stejný čin budou moci zopakovat o mě-
síc později ve skutečných prezidentských volbách. 
Zde jsou výsledky prezidentských voleb na naší škole: 
    Franz Vladimír                 87 hlasů  Dienstbier Jiří                     5 hlasů 
    Fischer Jan                       75 hlasů  Fischerová Táňa                  5 hlasů 
    Zeman Miloš                    18 hlasů  Sobotka Přemysl                 5 hlasů 
    Schwarzenberg Karel         9 hlasů  Roithová Zuzana                 3 hlasy 

Výsledky školních prezidentských voleb   



Ve středu 5. prosince se v budově Osvoboditelů v uč. č. 
17 uskutečnila olympiáda z českého jazyka.  Z celkem 
přihlášených 34 studentů jich přesně polovina dosáhla nadpolovičního počtu bodů, 
tedy 15 a více. 
Zde jsou výsledky nejlepších: 
1. 3. místo – Jaroslav Fux                    EKL 2           21b. 
1. – 3. místo – Michal Kyncl                 OAK 3           21b. 
1. – 3. místo – Jakub Leško                  STR 4            21b. 
4. – 5. místo – Petra Smetanová          EKL 2            20b. 
4. – 5. místo – Anna Jirásková             VSP 2             20b. 
6. – 7. místo – Denisa Taufnerová        EKL 1            19b. 
6.- 7. místo – Patrik Pulchart               VSP 1             19b. 
8. – 9. místo – Ivana Targošová            VSP 1            18b. 
8. – 9. místo – Barbora Jermářová       EKL 1           18b. 
10. místo – Jitka Nehybová                  EKL 3           17b. 
11. – 13. místo – Ivana Petrlíková          EKL 3           16b. 
11. – 13. místo – Blanka Liehmová          OAK 3          16b. 

Olympiáda z ČJ 

Dne 18.12. se naši žáci zúčastnili předvánočního florbalového 
turnaje. Tento turnaj má dlouholetou tradici a také prestiž, 
jeho vítěz postupuje do krajského kola, kde už může změřit 
síly s nejlepšími hráči našeho regionu. Naše ambiciózní družstvo 
si tento rok jelo pro vítězství a od začátku to dávalo najevo, 
když s přehledem přehráli několikanásobného vítěze OA Žatec. 
Ve druhém zápase jsme ovšem lehce vyhořeli, když jsme nepro-
měnili tucet šancí a soupeř z Podbořan nás potrestal z naší jediné chyby během ce-
lého turnaje. Ačkoliv další dva zápasy skončily vysokou výhrou našich chlapců, na 
vítězství nám to nestačilo. Celkové skóre našeho družstva bylo sice 11:1, ale rozho-
dující jsou body a jelikož podbořanští neprohráli (ačkoliv dvakrát museli své vítěz-
ství potvrdit samostatnými nájezdy), tak měli na konci o 3 body více a turnaj 
ovládli. Každopádně bych rád naše chlapce pochválil, jelikož na hřišti v každém zá-
pase odevzdali maximum, jejich chování na hřišti i mimo něj bylo oproti některým 
vynikající a hlavně hráli fair play.                                        Text: Jakub Hnátek 

Jedním gólem jsme přišli o vše 

Přátelksé utkání v piškvorkách proběhlo ve středu 19. prosince v 
budově Postoloprtská. Utkala se dvě družstva – jedno složené 
ze žáků studijních oborů (postupující do okresního kola) a jedno 
z žáků učňovských oborů. Hrál každý s každým , celkem 10 žáků. 

Umístili se v tomto pořadí – 1. místo – Vladimír Bartoš – 18 bodů, 2.místo – Jaroslav 
Fux – 14 bodů, 3.místo – Stanislav Klug, Jan Knoflíček, Martin Seifert – všichni po 
10 bodech. Tímto byly piškvorkové turnaje pro letošní rok ukončeny. 
Text: Ludmila Kohutová 

Přátelské utkání v piškvorkách    



Ve středu 19. 12. proběhla premiéra, zároveň však i derniéra 
prvního studentského divadelního představení na naší ško-
le. Žáci prvních a druhých ročníků studijních oborů ve svém 
volném čase nacvičili tzv. živý betlém, kdy krátké scény z na-
rození Ježíše Krista doplnili zpěvem vánočních koled za do-

provodu klavíristy Zdeňka Novotného ze třídy STR1. Divákům z řad studentů a učitelů se 
herci pokusili navodit vánoční atmosféru, pobavit je a ukázat, že hraní divadla je zábava. 
Snad se jim to podařilo.  

Živý Betlém   

Koncem kalendářního roku se naše škola tradičně připravuje na Vánoční turnaj v sálové ko-
pané. Tentokrát si studenti utvořili seskupená družstva ze dvou 
i tří tříd. Oficiálně nastoupilo deset družstev po dvou skupinách. 
Z vyřazovacích zápasů se do semifinálových utkání probojovala 
čtyři družstva, která obsadila toto pořadí: 1. místo MIE, STR3, 
2:místo 1A, 2A, 2B, 3. místo VSP4, STR4 a „bramborové“ 4. mís-
to VSP2, VSP3. Následující umístění družstev dle bodů a vzá-
jemných zápasů dopadlo takto:5. místo 3A, 4B, 6. místo STR2, 
7. místo VSP1, STR1, 8. místo INS1, SME1, 9. místo 4A, 3B a 10. místo SME3, MOV3. Všem 
hráčům gratulujeme a přejeme příjemný odpočinek v průběhu vánočních prázdnin. Současně 
děkujeme sponzorům z řad studentů i nadačnímu fondu školy za finanční podporu, čerstvé 
pečivo a dorty. Na tomto sponzorství se podíleli: ze třídy STR2 L. Merta, J.Habrda, 
Z.Mahdalík, L.Brabec, ze třídy VSP2 Veronika Prailová a z VSP3 Tereza Keszegová. Za po-
moc s organizací turnaje děkuji svým kolegům (p. Hnátkovi, p. Zelenkovi, p. Mezerovi a p. 
Karfíkové) a přeji všem pohodové vánoční svátky. 
Garant soutěže a autorka textu: J. Verunáčová 

Vánoční turnaj v sálové kopané  

Poslední den vyučování v kalendářním roce se tradičně 
studenti oboru obchodní akademie a ekonomického ly-
cea nevěnovali výuce, ale soutěžím. Studenti při nich 
využívali nejen svých nabytých znalostí a získaných do-
vedností, ale byli mnohdy postaveni před úkoly, které 

plnili poprvé. 
Ve třinácti soutěžích soutěžili jednotlivci, kteří svými výkony sbírali body pro svou třídu i 
pro svou osobu, a dva úkoly plnily třídy kolektivně. 
Ač je to málo pravděpodobné, stalo se, že tři jednotlivci získali shodný počet bodů. Byla 
tedy vyhlášena tři první místa v kategorii jednotlivců: Nikola Saková a Kateřina Jelínková 
(obě EKL1), Romana Spišáková (EKL4). V kategorii tříd se na 3. místě umístila třída EKL1, na 
2. místě EKL2 a vítězem se stala třída EKL4. Gratulujeme!!! 
Velký dík patří všem soutěžícím, dále garantům jednotlivých soutěží, za sčítání a zapisování 
bodů paní Janě Svobodové, ing. Miloslavu Boudovi, ing. Jitce Peterkové, a v neposlední řadě 
ing. Janě Milkové, která vše zastřešovala. Za sladké ceny pro vítěze děkujeme nadačnímu 
fondu naší školy, která na ně poskytla finanční podporu. 

Vánoční soutěžení 2012 



Co nás čeká (akce budoucí)            

12. - 18. ledna - lyžařský výcvik 
19. ledna - maturitní ples VSP4, STR4 
28. ledna - pedagogická rada 

  31. ledna - vydávání pololetního vysvědčení 

Indiánský horoskop                                  

Křížovka               

V minulé křížovce vyšla tato tajenka: OBCHODNÍ AKADEMIE 
Výherci: Ivana Targošová, VSP1, Sabina Suchá, VSP1, Martin Cíl, VSP2 
Dnešní rébus je spíše pro milovníky českého jazyka. 
Opište a správně doplňte vynechaná i,y - i se jménem doneste Mgr. Karfíkové nebo 
pošlete na e-mail: karfikova@oasoslouny.cz do 20. ledna 2013. 
V_l_  v_l_  věnce a ps_  zav_le v_l_ na b_l_ měsíc. 

Husa  (22. 12. – 19. 1.) 
Leckdo si husu představuje jako těžkopádného a pomalého ptáka. Je třeba si však uvě-
domit, že i když to huse trvá možná déle než ostatním ptákům, nakonec se jí vždy podaří 
vzlétnout. Je schopna podat obdivuhodné výkony, je neúnavná. Za svým cílem dokáže 
doletět hodně daleko. 
  Totéž platí o "Husích lidech". Dokážou překvapit ohromnou sílou a odhodláním, se kte-
rým přistupují k životu. Jejich přednosti však nespočívají v okamžitých rozhodnutích a 
spontánních reakcích. Naopak, dají si načas, záležitost proberou ze všech stran, zváží 
všechny alternativy. Pokud už se k něčemu odhodlají, jdou za svým záměrem přímo. Jsou 
to houževnatí, pracovití a cílevědomí lidé. Často se stává, že si stanoví příliš obtížně 
dosažitelný cíl, ne však nesmyslný či pošetilý. 
  Na jejich straně stojí tvrdohlavost, umíněnost, nezvyklá pilnost a ctižádostivost. 
Úspěch se pak dostaví sice později, stojí ale na pevných základech. Raději udělají jednu 
věc, avšak pořádně, než by se pustily do řešení více problémů, o nichž ví, že je stejně ne-
dotáhnou do konce. Je fakt, že jedinci narození v totemu Husy mají touhu poznat záleži-
tosti nadpřirozené a mystické, nepřestávají však být realisty. 
Potřebují si na všechno sáhnout, mít po ruce racionální důkaz. Nezřídka to bývají lidé, 
kteří se od poznávání vnějšího světa obrátí "dovnitř" - snaží se poznat svoji mysl, poznat 
sebe. Před každým rozhodnutím dopřejí dostatek času na rozmyšlenou. S tejně je tomu i 
v případě partnerského života. Navenek můžou působit jako emočně chladní lidé, nejsou 
zvyklí dávat své city najevo příliš rychle. Dopřejte jim toleranci a mějte trpělivost. Po-
kud se Husa rozhodne pro vás, máte vyhráno. Díky pracovitosti a šikovnosti zajistí hezký 
domov. 

Indiánský horoskop přisuzuje lidem vlastnosti zvířat. Ukazuje nám, jaké zřej-
mé (ale i skryté) vlastnosti jsme v den našeho narození získali a s čím se budeme 
muset po celý náš život potýkat.  


