
BŘEZEN  2013 

Soutěž tříd  
v Harlem shake 

 

Mohou se zúčastnit všechny třídy - 
podmínkou je účast třídního učitele. 

 

Termín: do konce měsíce května 
Kam uložit: na www.youtube.com 

 - na e-mail karfikova@oasoslouny..cz  
                 poslat odkaz 

Odborný porotce: Jakub Hnátek 

Co vás čeká v tomto čísle: 
Co se stalo (akce minulé) - byli jsme ve Vrchlického divadle 
                                         - bojovali jsme o největšího siláka 
                                         - zúčastnili jsme se olympiády ve španělštině, češtině    
                                         - přednášeli nám o EU 
                                         - psali jsme soutěžně na stroji 
                                         - hráli jsme si na modelky 
                                         - soutěžili jsme se zámečníky 
                                         - navštívili jsme muzeum                                           

Co nás čeká (akce budoucí) - Mezinárodní den vody 
                                             - soutěže v cizích jazycích, grafických soutěžích 
                                                a matematice 
                                             - beseda s mistry světa v psaní na stroji 

Indiánský horoskop -  Vlk 
 

Křížovka o ceny - vyhodnocení 

Ahoj všichni, 
ačkoliv nám ještě leží sníh na střechách, jaro už ťuká na dveře.  
Plné obchody velikonočních zajíců věští svátky jara - proto odhoďte jarní únavu, 
úsměv na tváři a plnou parou vpřed!!! 

 

Na všechny Vaše příspěvky čekáme na adrese:  
karfikova@oasoslouny.cz 



 Co se stalo (akce minulé) 

Romeo a Julie ve Vrchlického divadle  
Dne 7. února 2013 studenti 1. a 3. ročníků studijních oborů navštívili lounské Vrch-
lického divadlo, ve kterém se odehrávala hra Romeo a Julie. S tímto představením 
hostoval pražský divadelní soubor Ty-Já-Tr. Myslím si, že bylo vhodné představení 
navštívit, protože se nám toto téma promítá do maturitních předmětů. Hra byla cel-
kem přijatelná a líbivá. 
Text: Marie Šariská, VSP3  

Silový čtyřboj  
Každým rokem žáci odborného učiliště plní v rámci tělesné výchovy 
disciplíny silového čtyřboje. Silový čtyřboj se skládá ze 4 disciplín - 
sed-leh (počet opakování po dobu jedné minuty), shyby ( na doskočné 
hrazdě žáci provádějí shyby), benč (žáci zvedají činku s polovinou 
své váhy) a trojskok ( žáci snožmo skáčí 3 skoky bez přerušení - vý-
kon se počítá v dm). Vždy v polovině února provádíme podle bodů za 

každou disciplínu vyhodnocení nejlepších výkonů. V letošním školním roce se na 1. místě 
s velkým náskokem umístil Martinovský Lukáš MOV 2, na 2.Seifert Martin INS 1 
a na 3.Farkota Jiří INS 3. Pro úplnost uvádím v tabulce ještě další žáky, kteří také 
dobře zvládli silový čtyřboj.  

VÝSLEDKOVÁ LISTINA V SILOVÉM ČTYŘBOJI 
HLEDÁME NEJSILNĚJŠÍHO ŽÁKA 

pro školní rok 2012-2013 
 

Jméno  třída  sed – leh shyby benč trojskok body pořadí 
Martinovský Lukáš, MOV 2 54  30 35 72  243 1 
Seifert Martin, INS 1 39  18 31 70  192 2 
Farkota Jiří, INS 3  36  15 30 67  179 3 
Kindl Ondřej, ZED 2  38  12 27 75  177 4 
Hausner Jaromír, SME 2 51  10 20 74  176 5 
Novák Petr, MOV 2  43  15 15 75  173 6 
Lev Jakub, PPR 3  48  10 25 66  172 7 
Klemeš Tomáš , ZED 2 40  10 30 66  171 8 
Karanský Marek, INS 2 38  15 20 70  170 9 
Kudry Michal SME 1  47  10 21 70  169 10 
Petruk Jiří, MOV 3  40  11 20 74  167 11 
Černý Miroslav, PPR 3 42  13 20 65  164 12 
Neuman Tomáš, INS 3 49  10 15 70  163 13 
Šubrt Adam, INS 2  40  10 18 73  161 14 
Junek Ludvík, ZPR 3  35  11 25 65  160 15 - 16 
Mareš Dominik, SME 1 39  15 15 66  160 15 - 16 
Eichelmann Jan, ZED 3 36  10 15 79  159 17 
Bibiš Lukáš, ZED 2  40  10 21 66  158 18 - 20 
Drapák Dominik, ZED 1 35  13 20 66  158 18 - 20 
Laube Václav, INS 2  41  10 17 70  158 18 - 20 
Maliňák Josef, SME 1 35  13 15 70  155 21 
Autor textu: Miroslav Zelenka 



Olympiáva ve španělském jazyce  
Olympiáda ve španělském jazyce se na naší škole stala již tradicí. Letošní školní kolo se 
uskutečnilo 24. ledna 2013. Porota měla velmi obtížný úkol: vybrat z devíti studentů ty 
nejlepší. Všichni zvládli výborně písemný test i konverzační téma a o umístění na prv-
ních místech rozhodovalo mnohdy jen několik bodů. Celá soutěž proběhla ve velmi pří-
jemné atmosféře. Vítězové postoupí do krajského kola soutěže, které se bude konat 
již v pondělí 4. února 2013 v Ústí nad Labem. Děkuji všem, kteří se podíleli na zdárném 
průběhu celé soutěže: Ing. Heleně Zikmundové za spoluúčast v porotě, nadačnímu fon-
du za finanční příspěvek na zakoupení knižních i sladkých odměn pro účastníky, Dr. Ing. 
Václavu Juklovi za vytvoření krásných diplomů, a především všem studetům za výborné 
výkony. Diplomy i odměny byly všem slavnostně předány dne 28. 
ledna ředitelkou školy Mgr. Simonou Vágnerovou. 

Zde jsou výsledky: 
I. kategorie 

1. Jaroslav Fux EKL2 29 b. 
2. Aneta Šmídlová EKL1 24 
3. Simona Vokurková EKL1 23 
4. Andrea Pacáková EKL2 22 
5. Kateřina Křížová EKL2 21 
6. Petra Smetanová EKL2 20 
7. Kateřina Jelínková EKL2 18 

Do krajského kola postoupili Jaroslav Fux a Zdeněk Novák. I přes velkou konkurenci 
obsadili oba ve svých kategoriích 3. místa, za což jim blahopřejeme. 
Mgr.Věra Neubertová 

II. kategorie 

1. Zdeněk Novák OAK4 26 
2. Lucie Pospíšilová EKL4 23 

Ve čtvrtek 7. února se studenti Jaroslav Fux (EKL2) a Michal Kyncl (OAK3) zúčast-
nili okresního kola olympiády v ČJ v Žatci, kam postoupili z kola školního. V konkurenci 
gymnazistů z Loun, Žatce a Podbořan nakonec obsadili 11. a 13. místo, za což jim patří 
poděkování.                                                                  Text: Petra Karfíková 

Okresní kolo olympiády v ČJ 

Přednáška o EU 
V úterý 19. února 2013 se třída VSP1 v rámci předmětu ČRED zú-
častnila přednášky, kterou připravil vedoucí pobočky Informačního 
centra Evropské komise EUROPE DIRECT Most pan Ing. Pavel Ro-
senlacher. Stručně představil vývoj integrace Evropy ve 20. a 21. 
století, podrobně se věnoval časové ose od Evropských společenství 
k EU a geografickému rozšiřování EU. Snažil se studenty zapojit do 
diskuze o vstupu České republiky do EU a aktuálních problémech 

současnosti. Svůj program doplnil ilustračními videi. Různorodé odpovědi na otázku 
„Jak bude vypadat evropský politický model budoucnosti?“ zakončily celou akci. 
Mgr. Jaroslava Kuhnová  



Školní kolo MČR v grafických předmětech 

Ve čtvrtek 7. února 2013 proběhlo školní kolo soutěže MČR v gra-
fických předmětech, kategorie psaní na klávesnici a korektura 
textu. Tradiční soutěže se zúčastnilo celkem 15 studentů z dru-
hých až čtvrtých ročníků. Desetiminutový opis, napsaný podle sou-

těžního řádu NUV, (za chybu odečítáno 50 úhozů), nakonec všichni účastníci zvládli s 
přehledem, stejně tak korekturu textu. Prvenství v jednotlivých kategoriích patří Mi-
chaele Havelkové (EKL3) a Romaně Spišákové (EKL4). Kompletní výsledkovou listinu 
najdete na nástěnkách pod textem. Originální diplomy, připravené PaedDr. Ing. Václa-
vem Juklem, předala slavnostně ředitelka školy Mgr. Simona Vágne-
rová. 

Pečlivá příprava se vyplatila, soutěžící podali pěkné výkony, zaslouží 
si pochvalu a ti nejlepší nás budou reprezentovat na krajském kole 
19. března 2013, které se letos koná na Obchodní akademii a Střední 
odborné škole zemědělské a ekologické v Žatci. 

Kategorie Psaní na klávesnici 

Jméno Příjmení Třída   Hrubé    Chyba  Čisté      % chyb  Čisté úh./min. 
1. Michaela Havelková, EKL3  3197      3   3047        0,093  305 
2. Matěj Kočí, OAK4   3107      2   3007        0,064  301 
3. Ondřej Jícha, EKL2  3148      3   2998        0,095 300 
4. Klára Lisseová, OAK4   2981      2     2881        0,067  288 
5. Jitka Nehybová, EKL3   2640      0   2640        0,000  264 
6. Jaroslav Fux, EKL2   2780     3   2630        0,107  263 
7. Pavlína Davídková, EKL4  2813      4   2613         0,142  261 
8. Zuzana Kučerová, EKL4  2661      1   2611          0,037  261 
9. Bořivoj Dubský, OAK3   2497     0   2497         0,000 250 
10. Andrea Mlejnková, OAK3  2614      3   2464         0,114  246 
11. Lucie Pospíšilová, EKL4  2401      4   2201          0,166  220 
12. Milan Khýn, OAK4   2372      5   2122          0,210  212 

Opis neznámého textu 10 minut, za chybu odečítáno 50 úhozů, podmínky stejné jako u 
regionální soutěže. 

Kategorie Korektura textu 

Pořadí Jméno Příjmení Třída  Korektury Chyby    Body celkem 
1. Romana Spišáková, EKL4  112  4  10   200 
2. Tereza Mudrová, EKL4  102   3    9    450 
3. Marek Zienert, EKL4   84   5    7     150 

Text: Mgr. Jaroslava Kuhnová 



Špendlení na živý model  
Dne 1.3.2013 se naše učeňky Nikola Fejková (špendlila) a Liu-
bov Zhylchuk (model předváděla) zúčastnily soutěže ŠPEN-
DLENÍ NA ŽIVÝ MODEL. Tato soutěž byla vyhlášena pro žá-
ky 1.-3. ročníku oboru Aranžér na téma “CRAZY MÓDA”. Pod-
le zadání bylo nutné provedení modelu nejméně ze 3 kusů lá-
tek, doplňky – obuv, kabelka, vhodné líčení, úprava účesu. Mo-
del byl předveden v pohybu na předváděcím molu. Doba práce 
byla omezena na 3 hodiny (1 hodina vlastní líčení a účes, 2 
hodiny špendlení). Kritéria pro hodnocení byla jasná: originali-
ta, čistota zpracování látek, celkový dojem. 
Vítěz, druhé a třetí místo byli vyhlášeni na místě. Naše děv-

čata se po hodnocení nezávislých odborníků designerů dle platného soutěžního řádu 
SDRUŽENÍ ARANŽÉRŮ ČR umístila tedy na 4. – 18. místě. Celkové výsledky budou 
známy v průběhu příštího týdne. Pořadatelem akce bylo SDRUŽENÍ ARANŽÉRŮ ČR v 
rámci výstavy BEAUTY PRAHA – AREÁL PV A EXPO LETŇANY. 
Chtěla bych poděkovat děvčatům a všem zúčastněným za vzornou reprezentaci naší 
školy. 
UOV Radoská Ivona  

Na Střední škole lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně se konala 6.3.2013 
soutěž KOVO Junior 2013 – Zámečník. Naší školu reprezen-
tovali žáci ze třídy SME3 Jakub Brestovanský a Daniel Beč-
vář. Kluci se umístili na 9. a 11. místě ze šestnácti. Za jejich 
přístup k přípravě a prezentaci naší školy na soutěži děkuje-
me.                     UOV Karel Švandrlík  

KOVO - Junior 2013 - Zámečník 

V lounském muzeu právě probíhá výstava o našem ro-
dáku Jaroslavu Vrchlickém. Toho využili studenti tříd 
VSP1, STR1, EKL2 a VSP3 a spolu s vyučující se poku-
sili zjisti co nejvíce informací o tomto básníku konce 

19. století. Hodinu literatury strávili tím, že v muzeu formou skupinové práce studovali 
veškeré materiály, které byly o Vrchlickém k dispozici, autorův životopis odevzdali a 
nejlepší skupiny budou ohodnoceny výbornou. Netradiční vyučování a posléze hledání 
Vrchlického rodného domu v lounských ulicích všechny bavilo. 
Text Petra Karfíková  

Za Vrchlickým do divadla  



  Co nás čeká (akce budoucí)            
7. března – návštěva muzea – Za Vrchlickým do muzea (VSP1, STR1, EKL2, VSP3) 
15. března – termín pro dokončení klasifikace za 1. pololetí 
19. března – krajské kolo v grafických disciplínách 
20. března – Mezinárodní den vody (projekt třídy VSP3) 
20. března – olympiáda v cizích jazycích 
22. března – matematická olympiáda – Klokan 
26. března – beseda s mistryní světa v psaní na klávesnici  
 
Od 8. dubna do 17. května se opět zúčastníme projektu Studenti čtou a píší noviny.  

Indiánský horoskop                                  

Vlk  (19. 2. – 20. 3. ) 
 Byl uctíván pro své nadpřirozené a mystické schopnosti. 
Míval velký význam při šamanských a kouzelnických rituá-
lech. Představoval tajemnou stránku života. 
  Vlka bylo ve volné přírodě dost obtížné spatřit. I když se 
to nezdá, je totiž tenhle tvor velice plachý a citlivý. Po-
dobně je to s lidmi narozenými v totemu Vlka. Jejich citlivost se projevuje ve dvou 
směrech. Směrem vně ze skupiny, ve které žijí, projevují právě plachost, nesmě-
lost a ostýchavost. Naopak směrem dovnitř, tedy k ostatním členům jejich 
"smečky", se chovají velice starostlivě, intuitivně vycítí potřeby druhých, doká-
žou pochopit a pomoct. Jsou to velice jemné povahy. Bojí se dát své emoce plně 
znát, často je skrývají a drží se v ústraní. 
  Jsou dobromyslní, srdeční a důvěřiví. Nejednou se však stávají terčem jiných 
"dravějších" jedinců, kteří je zneužívají. Není divu, že před okolní skutečností utí-
kají do svého snového světa, staví si bariéry, které je mají ochránit. Raději si svůj 
život naplánují a vymyslí ve své fantazii, ve svých představách. Se zájmem se pak 
věnují různým tajemným záležitostem, mají blízko k věcem, které jsou mimo hmot-
nou realitu. Je-li však nejhůř, dokážou se vyburcovat k mohutné obraně, leckdo by 
to do nich neřekl. Pozor, dají potom jasně na srozuměnou, že vlk je šelma. 
  Na životní cestu potřebuje partnera, který by ho schoval pod ochranná křídla, 
který by ho chránil. Takový člověk pak na oplátku dostane skvělého druha, vždy 
připraveného pomoct, vyslechnout a pohladit. 

Křížovka  

Vyhodnocení křížovky - Antičtí bohové 
 - vítězem se stal Ondřej Jícha ze třídy EKL2.  
Blahopřejeme! 


