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ilí učitelé, spolužáci a vůbec vy všichni, kdo jste si zakoupili toto skvostné  

vydání populárního časopisu Delirium. Rádi bychom Vás pozvali na 

následující stránky, kde budete mít tu čest dozvědět se něco nejen o naší úžasné 

třídě, ale také se pobavíte a nahlédnete do různých odvětví spojených s naší 

školou. Chtěli bychom zdůraznit, že na tvorbu tohoto časopisu byli vybráni jen ti 

nejlepší z nejlepších a přes velkou dřinu a maximální nasazení se nám podařilo 

vypracovat něco tak dobrého, co tu už dlouho nebylo. Doufáme, že právě u Vás 

nalezneme kýžený výsledek, a proto neváhejte a čtěte.  

Příjemné čtení přejí šéfredaktoři Radka Potužníková a Vojtěch Navrátil ☺ 
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NĚCO MÁLO O NÁS... 

 
 

 

Naše třída 3. A, 

je furt vzhůru nohama. 

Prý jsme třída zlobilů, 

to říká každý z učitelů. 

 

Zábava u nás ve třídě je,  

jen občas se nikdo nesměje. 

Není u nás bez problému den, 

třídní by to byl ovšem sen. 

 

Naší „mamkou“ Michalová je, 

ale každý z učitelů ji lituje. 

Pro každého se obětuje, 

vždy, když někdo něco potřebuje. 

 

Ticho u nás není známé, 

i o přestávce diskotéku máme. 

Nejen ve škole se scházíme,  

jasně, stručně spolu paříme. 

 

A teď už konec básnění,  

přejeme příjemné čtení! 

 

  

  Monika Strnadová, Tereza Pešelová 
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Naše třída 
Lidi šílí i žáci šílí. Na druhou stranu je třeba zmínit to, že tato třída šílí 

prakticky od svého vzniku, což je již několik tisíc let před naším letopočtem. 

Ovšem najdou se zde i výjimky, které již překročily práh Homo sapiens sapiens. 

Jeden z hlavních plánů této třídy do budoucna je, udržet si svůj status 

nejšílenější elitní třídy. I přesto, že se někteří jedinci snaží sebevíc, třídní 

reputace upadá. 

Třída je víceméně neorganizovaná, ovšem šílení jí jde i bez organizace 

velmi dobře. Takové záchvaty smíchu v hodinách či udušení smradem z 

voňavky, vůbec nejsou na škodu. Chtělo by to omezit ten známý zápach 

vydýchaného vzduchu a obohatit ovzduší ve třídě o trochu kyslíku. Kyslíku, 

který se žákům vlije do žil, a hned se z nich stanou nejinteligentnější lidé na 

škole. Ano i to třída dokáže. Za pár let si totiž kantoři této třídy sednou na 

zadek, až žáci budou kandidovat do parlamentu nebo dokonce na post 

prezidenta naší milované země. I když to v dnešní době může být člověk i méně 

inteligentní než je sám Homo sapiens recens. 

 
Barbora Kümmelová 

 

… A po roce je tu zase oblíbené TBT 

 Je to tady! Jako každý rok si třídy připraví své vystoupení a společně se 

pobavíme 20. prosince v KD Slávie. Letošním tématem je „Cesta kolem světa“ a 

zkoušky už jsou v plném proudu.  

 Jste prváci a nevíte o našem TBT nic? TBT neboli „Třída baví třídu“ je 

školní akademie, která se koná každý rok před Vánocemi. Každá třída si připraví 

krátké vystoupení, a v průběhu akce ho předvede.  

 Doufáme, že tento rok přijde něco velkolepého a nezapomenutelného. 

Tak hurá do zkoušení a uvidíme v prosinci.  

Čááááu, těšíme se na Vás! 

 

Monika Strnadová, Tereza Pešelová 
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Oblíbenec Péťa 
Do prvního letošního časopisu Delirium jsme si pro vás připravili rozhovor s naším oblíbeným  panem 

učitelem fyziky a IKT – Petrem Pánkem.  Odpověděl nám na pár otázek, tak neváhejte a čtěte! 

1) Jaké bylo Vaše vysněné povolání? 

Chtěl jsem být kosmonautem. 

2) Vzpomínáte rád na Vaše školní léta? Prozradíte nám z nich 

nějakou zajímavost? 

Vzpomínám rád, jmenovala se Eva. 

3) Dostal jste někdy otázku, na kterou jste neznal odpověď? 

Určitě dostal: „Proč se to musíme učit?“ Jinak samozřejmě nikdo 

neví vše. A kdo si to myslí, je hloupý. 

4) Co děláte, když nic neděláte? 

Drbu Zuzanku nebo manželku za ušima a popíjím víno… A vymýšlím 

kraviny. 

5) Dokáže Vás něco ve vyučování zaskočit? 

ANO. Třeba: „Kde máš poznámky?“  

 „V sešitě.“ 

 „Ukaž.“ 

 „Já si je nepíši…“ 

 Nebo: „Máš propisku?“ 

  „Ano, ale je to tužka…“  

6) Jak dlouho učíte? 

To nevím, ale pamatuji si, že první žák si říkal Brontík… 

7) Co Vás dostalo k učení na naší škole?  

Náhoda, šel jsem kolem. 

8) Nelitujete toho, že jste učitelem? Kdybyste si mohl vybrat jakékoliv povolání, co byste si teď 

vybral? 

Určitě nelituji. Kde bych sehnal tak výborně placené povolání!  

A jiné povolání? Možná ředitel ČEZu.  

9) Jak dlouho se znáte s koníčkem a kde jste se seznámili? 

Kůň je má láska krátce, od doby výuky fyziky na škole. A známe se z netu. 

10) Líbí se Vám holky na naší škole? 

Líbí a nejvíce v pátek odpoledne.  

11) Už se těšíme na období maturáků. Jak se těšíte Vy? Chystáte se jít, a jak si obvykle maturáky 

užíváte? 

Co to je maturák… neznám, nikdy jsem tam nebyl. 

12) Stýská se Vám po naší třídě? (3. AL) 

Stýská, a jak! Někdy štěstím i brečím! 

  

 

   J. Marešová, J. Machová 
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PAŘÍŽ 
Ve dnech 16. až 19. dubna 2013 jsme se spolu s několika dalšími studenty naší školy 

zúčastnili poznávacího zájezdu do Paříže. V úterý 16. dubna jsme 

se ve čtyři hodiny odpoledne vydali na čtrnáctihodinovou cestu 

do hlavního města Francie, kam jsme rozlámaní a nevyspalí 

dorazili další den ráno. Naše první zastávka byla v McDonaldu na 

Champs-Elysée. Po hodinové přestávce, kdy jsme se trochu 

najedli a aspoň trošku zkulturnili, jsme se vydali k Eiffelově věži a 

nechali se vyvézt výtahem až nahoru.  Tam jsme samozřejmě 

vyfotili pár „originálních“ fotek a poté se přesunuli k Invalidovně, 

kde jsme viděli hrobku samotného Napoleona a pokračovali 

“krátkou“ procházkou až na náměstí Concord a k Tuilerijským 

zahradám.  Po všemi vítaném odpočinku jsme ještě sesbírali 

trochu sil a došli na náměstí  Vendôme. 

Druhý den byla na programu návštěva zámku Versailles a přilehlých rozsáhlých zahrad. Při 

cestě zpět do centra Paříže jsme se na chvíli zastavili u katedrály Notre-Dame, ovšem delší 

zastávka nás zde čekala až další den. 

Poslední den jsme se zamířili do čtvrti Montmartre, kde jsme měli možnost vidět slavný 

kabaret Moulin Rouge. Také jsme se vydali na prohlídku baziliky Sacré-Cœur, odkud byl 

nádherný výhled na Paříž. Odtud jsme se vydali k Notre-Dame a podél břehu řeky Seiny k 

muzeu Louvre. Většina z nás se zamířila podívat na nejslavnější obraz, který je v Louvru k 

vidění, na Monu Lisu.  

Večer před odjezdem domů, jsme absolvovali plavbu po řece Seině a měli jsme možnost 

pokochat se pohledem na noční Paříž a osvětlenou Eiffelovku. Domů jsme dorazili v sobotu 

19. dubna, plní hezkých vzpomínek na jedno z nejnavštěvovanějších míst Evropy. 

Lucie Stropková 
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Spolužáci z jiných zemí   
Ahoj, Jmenuju se Mário Franko a pocházím z vesničky na východním Slovensku. S rodiči jsem se sem 

přistěhoval, když mi bylo 8 a proto jsem dostal nápad připravit pár rozhovorů se studenty OA, kteří 

nepochází z České republiky. 

 

1) Kdy ses přistěhoval do ČR? Jaké byly první dojmy?  

2) Jak proběhla aklimatizace s tvými vrstevníky?  

3) Za jak dlouho ses naučil plynule česky?  

4) Jezdíš ještě do své rodné země?  

5) Co považuješ za "skutečný domov"? 

Sláva Bondarčuk – Ukrajina, 4. AL 

1) Tak to vím úplně přesně, bylo to 10. 04. 2003. Tím dnem jsem v podstatě začínal vše od znova, tehdy mi 

bylo 2 910 dnů. Byly smíšené, přijel jsem do cizí země, kde je úplně jiná mentalita. Ze začátku jsem vůbec 

ničemu nerozuměl.  

2) Asi jsem měl velké štěstí, protože mě spolužáci přijali jako "jednoho z nich". Za celou dobu jsem 

nezaznamenal sebemenší problém, za což jsem velice rád. Můj nejlepší spolužák byl z tehdejší Jugoslávie, 

takže jsem nebyl ve třídě cizincem pouze já. 

3) Nejspíš to bylo tím, že jsem se začal učit češtinu hned druhý den po příjezdu do Česka, tak se to dnes na 

mě "skoro" vůbec nepozná. Ale kdy nastal ten zlom mezi neplynulostí a plynulostí už nevím, asi už je to 

dávno. 

4) Samozřejmě, je to má rodná země, kde mám příbuzné, známé a kamarády. Nějakou chvíli (6 let) jsem 

nejezdil, protože rodiče pracovali… Ale loni jsem si udělal pas, takže jsem letos vyrazil poprvé sám. Už si 

plánuji, kdy tam pojedu znovu. 

5) Je to země, ve které jsem se narodil a cítím se tam být svůj. I přesto, že by se moje rodiče na Ukrajinu už 

nevrátili, tak já naopak ano. Spousta věcí mi zde schází… 

Kamilya Filipčenko – Kazachstán, 2. AL 

1) Před 3 lety. Od 1 dne se mi tu líbilo, byla jsem nadšená, ale 1 den ve škole pro mě byl jako noční můra. 

2) Co jsem nastoupila do školy, spolužáci se snažili se mnou komunikovat, ale marně, protože sice něčemu 

jsem rozuměla, ale nemohla jsem odpovědět. 

3) Asi tak za 2 roky, ale pořád se učím. 

4) Jo jo, byla jsem tam v loni, a teď tam pojedu příští rok na prázdniny. 

5) Na tuhle otázku ještě nemám odpověď. 

Halyna Šnapperová – Ukrajina, 3. C 

1) Když mi bylo 7 let (2002). Dojmy? No, bála jsem se, že se češtinu nenaučím. Byl to úplně jiný svět, než 

jsem znala. Česko a Ukrajina jsou odlišný země, aspoň dle mého názoru. 

2) Byla jsem malá a myslím, že tam problém nebyl. Vždycky jsme se nějak domluvili. 

3) Tohle nedokážu posoudit. Nevím, ale teď mi lidi říkají, že to na mě nepoznají, že jsem z Ukrajiny. 

4) Ano jezdíme, jelikož tam máme s mamkou rodinu. 

5) Pro mě je skutečný domov tam, kde mám hlavně rodiče a taky přátele. 

      Vojtěch Navrátil, Mario Franko, Vítek Langmaier  
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P. uč.  Michalová 

Lenka 

Ivča 

Péša 

Lucka S. 

Lucka M. 

 

WR 

  

Terka H. 

Maky

Radek 

Barča 

Jirka 

Monča 

Janča 
Machová 
 

Janča 

Marešová 

Peťa 



    

8 
    

Adél 

Katy 

Ríša 

Anetka 

Víťa 

Radka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mery 

Vojta 

Kája 

Naty 

Domíňa 

David 

Terka Ř. 

Kristýnka 

Honzík 

Kuba 

Nakreslily: 

K. Stejskalová, T. Hodová,  K. Jarkovská 
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SPORT NA OA 
 

 

 

Futsal 
Dne 13. 11. se naše škola zúčastnila futsalového turnaje ve Velešíně. Ve školním výběru bylo celkem 

16 reprezentantů doprovázených panem Bachem. Celkem se hrála 3 utkání s výsledky: 

OAČB vs GYM. JIRSÍKOVA - 5:2 

OAČB vs SŠ ZDRAVOTNICKÁ ČB – 2:5 

OAČB vs SOŠ VELEŠÍN – 3:3 

 

Na základě těchto výsledků jsme se umístili na krásném druhém místě, čímž jsme se kvalifikovali do 

krajského kola, které se bude konat dne 7. prosince 2013.  

DRŽTE NÁM PALCE!! 

Frisbee 

Dne 10. 10. se naše škola premiérově 

představila na mezi školním turnaji ve  
frisbee. Zúčastnilo se 9 studentů za doprovodu 
našeho sportovního guru pana uč. Bacha a naší  
školní fotografky Michaely Votrubové studentky 
3.C. 
Během hry se často projevovala teprve první  
zkušenost s tímto sportem. Náš tým bohužel  
propadl nejen herně, ale i výsledkově. Přesto  
musíme náš tým pochválit za bojovnost a nasazení 
ve velice vyhrocených utkáních, přestože se jim 
nepodařilo vyhrát ani jediné.  
 

      
Dominik Martínek a David Tomášek 
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Těšení se na Slovensko 
Dne 4. listopadu odjíždí vybraní studenti třetích ročníků na čtrnáctidenní stáž do slovenského města 

Detva.  Vyzpovídali jsme vybranou studentku 3. AL Janu Marešovou, která nám prozradí více. 

Jani, co tě vůbec přimělo přihlásit se na stáž? 

Janča: Abych řekla pravdu, moc jsem o tom nepřemýšlela, jestli se přihlásit nebo ne. Myslím, že každá 

podobná zkušenost se hodí a ještě k tomu když je to zadarmo, no ne? 

Překvapilo tě, že jsi prošla výběrovým řízením, ve kterém jsi obdržela od učitelů nejvíce bodů podle 

daných kritérií? 

Janča: Celou dobu co jsme čekali na to, koho učitelé vybrali, jsem doufala, že mě vyberou, ale vlastně jsem 

to doopravdy nečekala, jen jsem si z toho dělala srandu s kamarádkou Naty, že jsme přeci jasná volba! A 

vyšlo nám to oběma. Takže jo, byla jsem mile překvapená. 

V čem přesně bude spočívat náplň tvojí práce a kolik hodin denně budeš pracovat? 

Janča: Každý z lidí, kteří byli vybráni, budou pracovat jinde, nebo po dvojicích. Já budu na městském úřadě. 

Budeme mít za úkol provádět různé administrativní a kancelářské práce, plnit povinnosti sekretářky či 

účetní. Prostě úkoly podle požadavků zaměstnavatele. Pracovat budeme 6 hodin denně. 

Máte mimo práci v plánu nějaké volnočasové aktivity? 

Janča: Samozřejmě doufáme, že budeme mít i volno pro sebe. Hlavně třeba večery. Myslím, 

že určitě něco vymyslíme! 

Jak se vám líbí ubytování a kde se budete stravovat? 

Janča:  Ubytovaní budeme v penzionu, který na netu vypadá opravdu lákavě. Budeme bydlet v apartmánech 

po dvou. V penzionu pro nás budou snídaně a večeře. Na obědy budeme dostávat „kapesné“, které bude 

hrazeno z projektu. 

Do budoucna je to jistě dobrá zkušenost. Získáte po absolvování stáže nějaký certifikát? 

Janča: Ano, po ukončení stáže dostaneme hodnocení výkonu, certifikát o absolvování odborné stáže a 

europass – mobilita. 

A jako poslední otázku by nás zajímalo, jak moc se těšíš a jestli se ti budě stýskat po škole ☺☺☺☺ 

 

Janča:  Těším se dost. Jsem na to zvědavá. Jeden víkend máme jet do termálních lázní tak na to se těším 
zatím asi nejvíc. Jinak po škole se mi samozřejmě stýskat bude, hlavně po učení a všech učitelích. Ale 
trochu se bojím toho, jak to pak všechno budu dohánět. 

 

Děkujeme Janče za rozhovor a samozřejmě přejeme šťastnou cestu, mnoho nových zážitků a 

zkušeností všem účastníkům. 

Lucie Mlčáková a Petra Trnková 
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Stáž na Slovensku aneb jak 
jsme si užívali v Detvě 

 

 Naše putování začalo 3. listopadu ve třičtvrtě na 7 na autobusovém nádraží. Čekala nás 

úmorná cesta linkovým autobusem do Brna, poté do Nitry a naposledy už opravdu do Detvy. To je 

městečko v Banskobystrickém kraji blízko Banské Šťavnice s asi 15 000 obyvateli. Dorazili jsme okolo 

5 hodiny odpoledne a utahaní z přestupů se těšili na večeři. Ta byla vskutku výborná a jen doplňovala 

celkový úžas z ubytování, které nás ohromilo. 

 Další den nás čekal už na našem pracovním místě. Studentky ze Spojené školy v Detvě, která 

vše organizovala, nás doprovodily na naše pracoviště a předaly do rukou mentorů, kteří nám ve 

zkratce vysvětlili čím se ona instituce nebo firma zabývá a hned nám přidělili práci. Vesměs jsme 

dělali kancelářské práce jako zařazování a třídění papírů, vytváření seznamů osob atp., ale všichni 

jsme se shodli na tom, že to rozhodně nebylo zbytečné a spoustu jsme se toho naučili. Za to ale 

musíme poděkovat hlavně našim mentorům, kteří se o nás opravdu svědomitě starali a všechnu práci 

nám srozumitelně vysvětlili. 

 Zpátky se pochopitelně nikomu nechtělo, ale nezbylo nám nic jiného, a tak jsme v sobotu ve 

4:50 nasedli do minibusu a přesunuli se na zvolenské nádraží, ze kterého jsme odjeli do Brna a tam si 

dali 2 hodinky pauzu a prolezli nákupní středisko. Vrátili jsme se v 5 odpoledne opět na autobusové 

nádraží plní dojmů a zážitků a samozřejmě v dobré náladě. ☺ 

 

Radka Potužníková, Lucie Stropková 
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Tajenka a vtípky 
Tajenka: 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

 

1. Kam se všichni těšíme po škole? 

2. Předmět, který učí paní Vacíková. 

3. Jeden z učitelů. 

4. Zkratka naší školy. 

5. Jiným slovem historie. 

6. Maturitní předmět. 

7. Nejkratší čas ve škole. 

VTIPY  

Víš, co je to absolutní alkoholizmus? Opít šneka, aby netrefil domů. 

  

Má to 50 očí a 1 zub. Co je to? Domov důchodců. 

 

Jaký je nejlepší manžel? Archeolog – protože čím je žena starší, tím je pro něj zajímavější. 

 

Co vznikne zkřížením cukráře a astronoma? Orion, vaše čokoládová hvězda. 

 

Co je to: nejí to, nepije to a přece to roste? Ceny. 

 

Co se stane z princezny, když strčí ruku do zásuvky? Přece Popelka. 

 

Jaký je rozdíl mezi koněm a důchodcem? Kůň žere obrok, důchodce obden. 

 

Proč si blondýna sedá do rohu, když je jí zima? Protože slyšela, že je tam 90 stupňů. 

 

Aneta Havlová ☺ 
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Období velkých změn? 
Na moji základní školu nemám příliš zajímavých vzpomínek, ale jedna, 

či spíše tedy jeden člověk, s tou ostatní šedou snětí ostře kontrastuje asi tak 
jako zapřisáhlý abstinent s Oktoberfestem. Je jím můj bývalý fyzikář pan L. (ta 
iniciála zčásti kvůli zachování anonymity, hlavně ale kvůli mé děravé paměti, 
holt člověk už pár těch delirií taky zažil…), odborník to na slovo vzatý, velmi 
erudovaný a hlavně pro svůj předmět neobyčejně zapálený. Na mysli mi teď 
vytanula kupříkladu jeho nesmírně zajímavá přednáška na téma „Jak snadno 
se dá vyrobit vodíková bomba“ (dodneška se slzou v oku vzpomínám na to 
zklamání, když mi matka řekla, že s kyselinou solnou si fakt hrát ven jít 
nemůžu), hlavně pak ale jeho oblíbená průpovídka, kterou pronášel po 
každém našem průšvihu: „Vy až si jednou za dva tři roky na střední 
vzpomenete, budete si říkat, jak je možný, že jste byli takovými hlupáky “ 
(nutno podotknout, že citace byla v rámci zachování korektnosti textu značně 
parafrázována). No, a abych už konečně využil mého značně vratkého oslího 
můstku, kdy jindy bych měl být schopen oné hluboké sebereflexe, když ne 
těsně za polovinou tohoto úmorného čtyřletého běhu na dlouhou trať, jemuž 
se říká střední škola? 

Celý zbytek článku bych dost možná mohl věnovat vychvalování 
všestranného rozvoje mé psychiky a vysokého nárůstu míry zodpovědnosti, 
neopomenout přiznat veškeré zásluhy tomuto fantastickému školnímu 
ústavu, do něhož mám tu čest docházet, na závěr přilepit nějaké roztomile 
patetické zvolání typu „Budoucnost patří nám!“ a s pocitem dobře vykonané 
práce si jít odpočinout, nicméně upřímně, to bych asi lhal. Mám totiž takový 
dojem, že na simulacích o rozkladu igelitového sáčku ve volné přírodě, 
kterými nejmenovaná ekoteror … ehm ekologická organizace neustále 
oblažuje moji e-mailovou schránku by pozorovatel v daném časovém období 
našel více rozdílů, než mezi psychickou vyzrálostí onoho zamlklého 
flegmatického prváka z ročníku 2010/11 a jeho snad ještě zamlklejšího a 
flegmatičtějšího současného „já“. Co se celé té záležitosti se zodpovědností 
týče, tak fakt, že autor článků jej právě smolí o třetí hodině ranní dva dny po 
nejzazším termínu uzávěrky snad poslouží jako dostatečný příklad sám o 
sobě … 

Tím však nikterak nechci snižovat dopad, jenž na mne, potažmo na 
moje spolužáky, přechod na střední školu měl. Jen mám bohužel občas 
takový pocit, že učitelé samotní nejsou s to tento dopad a schopnosti jeho 
vlivem nabyté plně docenit. Jeden příklad za všechny: v současném světě 
internetu a informačních technologií jsme každodenně zahlcováni 
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neuvěřitelným kvantem zpráv a informací, přičemž u většiny médií platí 
přímá úměrnost – čím zbytečnější daná zpráva je, tím hlasitěji je vytrubována 
do světa. Proto je prakticky nutností být schopen se v dané záplavě textu a 
vysílání orientovat a vybírat jen ty vskutku důležité informace, posílajíc tak 
všechny ty zaručené příběhy o krávě, která porodila hříbě nemilosrdně do 
nejtemnějších hlubin zapomnění. A existuje snad lepší příprava na tuto 
namáhavou duševní činnost, než jsou tzv. „taháky“? Zatímco zpočátku se 
jednalo jen o takové nesmělé oťukávaní ve stylu jednoho či dvou papíru 
formátu A5, neřkuli celých sešitů, s časem a přibývajícími zkušenostmi se 
však celkový výkon neuvěřitelně zefektivnil a v současnosti znám i jedince, jež 
jsou schopni na útržek 5 x 5 cm vypsat průběh celé první světové a ještě si 
ponechat místečko na vzorečky pro matematiku. A jestli tohle není 
úctyhodná a v životě velmi nápomocná vlastnost, pak už nic. 

Stejně tak jsou nám neustále do hlavy vtloukány pojmy jako 
socializace, time management, schopnost práce ve skupině. Ale co snadněji a 
rychleji (pomineme-li tedy z pochopitelných důvodů aktivity zahrnující 
omamné látky všemožného charakteru) utuží vztah, než dobrá rada při 
písemce? A co takový time management a skupinová práce při hromadném 
dopisování domácího úkolu těsně před začátkem hodiny? Mnozí jednotlivci, 
jež by si mnohdy v obyčejném případě i nejraději vyškrábali oči navzájem, tu 
pracují bok po boku a v takové symbióze, že při pohledu na ně by nejspíše i 
členové Pražské filharmonie zrudli závistí a prodali svoje fidlátka na 
nejbližším bleším trhu. 

Až vám tedy zase někdo bude tvrdit, že z praktického hlediska je 
současný student naprosto nepoužitelný a při současné úrovni školství se 
nemůže ve škole ani nic pořádného naučit, neberte ho tak úplně doslova. 
Koneckonců, ona ta budoucnost opravdu patří nám 

Jirka Procházka 
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1 Jak se Vám líbí na OA 

 
a) moc 15 

 
b) vůbec 0 

 
c) chci domů 85 

    2 Setkali jste se na naší škole s drogami? 

 
a) ano 0 

 
b) ne  43 

 
c) čas od času 50 

 
d) sám drogy distribuuje 7 

    3 Co Vám ve škole chybí 

 
a) pěkné holky/kluci 13 

 
b) jezdící schody 55 

 
c) váš názor: nic 24 

    4 Co byste na naší škole změnili 

 
a) bufet 0 

 
b) školníka 2 

 
c) vůbec nic 39 

 
d) přístup učitele k žákovi 59 

     5 Jak vycházíte s pedagogy 

 
a) na jedničku 12 

 
b) dobře 56 

 
c) žádná sláva 32 

     6 Zažili jste nějaký konflikt s pedagogem? 

 
a) ano 32 

 
b) ne 68 

     7 Váš názor na uzavření zahrady 

 
a) nevadí mi to 26 

 

b) je to škoda, ráda bych tam chodil/a 45 

 
c) my máme zahradu? 29 

     8 Existuje na naší škole šikana? 

 
a) ano / sám jsem oběť 23 

 
b) ne / nevím 77 

 

     9  Který/á učitel/ka je na škole nejvtipnější? 

  

 

1. místo - P. Pánek s výrokem: Je to 3-4, ale jelikož dnes prší, máš za 5 :-D 

 

2. místo - J. Novák s výrokem: Řekni příště rodičům, ať tě vrátí do babyboxu! :-) 

 

ANKETKA 
Sto z vás odpovědělo na naše otázky ☺☺☺☺ 

 

!!! K otázce č. 2 si Vám troufáme připomenout, že byť byste to mysleli ze srandy, prodej 

a užívání drog je nelegální!!!  

15 
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1

Obchodní akademie, Husova 1 

4. AL - 20. února 2014, 19:00, DK Metropol 

4. B - 8. ledna 2014, 19:00, DK Metropol 

4. C - 23. ledna 2014, 19:00 – 02:00, DK Metropol 

 

Gymnázium, Jírovcova 8 

4. A - 14. prosince 2013, 19:00, DK Metropol, téma: Cesta kolem světa 

4. B - 24. ledna 2014, 19:00, Výstaviště, pavilon Z, téma: Vyvolení 

 

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna 

6. N - 19. února 2014, 19:00, DK Metropol, téma: Velký Gatsby 

4. F - 24. ledna 2014, 19:00 – 03:00, ArtIGY 

 

Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2 

4. A - 6. února 2014, 19:00 – 02:00, Výstaviště, pavilon Z 

4. C - 25. února 2014, 19:00, DK Metropol 

 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3  

4. A - 16. ledna 2014, 18:00 – 02:00, Výstaviště, pavilon Z 

 

Střední průmyslová škola automobilní a technická 

4. B - 31. ledna 2014, 19:00, KD Vltava 

 

 

16 
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ŠKOLNÍ BUFET 
Otevírací doba: 

7:35 – 13:30 ve dnech školního vyučování 

Nové výrobky: 

houska gyros  25,- 

sýrový šnek    9,- 

koblihová kapsa 15,- 

karamelový větrník 17,- 

čokolízátko    6,- 

Lays Stix  25,- 

 

Tak neváhejte a vyzkoušejte nové výrobky. Našemu bufmanovi uděláte určitě obrovskou 

radost. ☺ 

  Kristýna Postlová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


