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Milí spolužáci, (ne)studenti a profesoři naší školy, Obchodní akademie. Po dvou 
(někteří z nás i více =) ) letech působení na této škole, připadlo vydání Deliria i na 
nás 3. D. 
Po sdělení paní profesorky Machové, že naši třídu čeká vydání "delírka" jako 
první, jsme někteří z nás propadli panice. Jiné se pokoušela deprese(:D).  
Bylo velice náročné se domluvit, rozdělit úkoly a vymyslet, jak bude vypadat 
konečná podoba našeho OA TIMES. 
Nakonec jsme dali hlavy dohromady a dopadlo to... To však posuďte sami 
:)Doufáme, že vás naše Delirium aspoň zčásti zaujme a přivede na jiné myšlenky, 
než jsou starosti s tou zatracenou školou. 
Za celou 3. D 

Anastázie Ljubynecká 

šéfredaktorka 

(pozn. šéfredaktorka se distancuje od všech tiskových, pravopisných, 
korekturových a designových chyb.  

Děkuji za pochopení =) ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

    



 

 

 

Na počátku 20. století, kdy se stále silněji rozvíjel obchod, průmysl 

a peněžnictví, byla pociťována nutnost založit ve městě obchodní 

učiliště. Vždyť nejbližší obchodní škola byla až v Praze a v Plzni.  
A tak se 18. března 1901 Obchodní a průmyslová komora v Českých 
Budějovicích usnesla, že zřídí v sídle svého působení počátkem školního 
roku 1901/2 českou chlapeckou dvoutřídní obchodní školu, ke které zároveň 
připojí kupeckou školu pokračovací, která již existovala od r. 1891. V roce 
1905 byl zřízen jednoroční obchodní kurs pro dívky a o tři roky později 
dvouletá dívčí obchodní škola. Vznik vlastní obchodní akademie se 

datuje k 7. červnu 1918. Následujícího roku byla škola rozšířena o dívčí 
obchodní akademii a abiturientský kurs, v roce 1921 pak přibyla německá 
obchodní škola s trojtřídní kupeckou školou pokračovací. V roce 1926 byla 
nákladem 2 100 000 Kčs postavena přístavba a téhož roku 14. září byl celý 
ústav předán městu. 

Rozhodnutím ze dne 28. června 1937 svolil prezident Dr. Edvard 

Beneš, aby obchodní akademie byla pojmenována jeho jménem. 

V době německé okupace dostala většinu učeben v této budově k dispozici 
nově zřízená německá obchodní akademie. Škola se pak několikrát 
stěhovala, ale po skončení války se mohla po nezbytných opravách vrátit 
zpět do Dukelské ulice. Když byla zde roku 1960 zřízena pedagogická 
fakulta, akademie se natrvalo přestěhovala do budovy bývalého 

českobudějovického lycea v Husově ulici postavené roku 1903. 

Škole byl také několikrát změněn název: v září 1949 na Vyšší 
hospodářskou školu, v roce 1960 na Střední ekonomickou školu a teprve v 

roce 1990 se jméno mohlo vrátit zpět na Obchodní akademii 

v Českých Budějovicích.  
V roce 1984 bylo rozhodnuto o zbudování přístavby za původní 

budovou směrem k Mlýnské stoce, čímž škola získala od listopadu 1986 
nové prostory nejen pro výuku ale také kabinety a školní šatny. A víte, že i 
učitelé stavěli naši „novou“ v rámci svých brigádnických závazků? 

Za celou dobu existence Obchodní akademií prošly tisíce studentů, mezi 
nejznámější absolventy patří bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma, 
akrobatický pilot Petr Jirmus nebo Generální ředitel Allianz 

pojišťovny a.s. Ing. Miroslav Tacl. 

 



 
 
 
 
Milí spolužáci, určitě víte, co je to TBT, ale vy 
co jste tu letos jako prváci, o něm určitě 
moc nevíte, a proto je na nás, abychom Vás 
informovali. TBT neboli „Třída baví třídu“ je 
každoroční soutěž mezi třídami, která se 
koná před Vánoci v KD Slávie. Jen vloni jsme 
se realizovali v Bazilice. Jedna třída vybere 
téma pro celou školu a na toto téma se 
připraví vystoupení. Za třídu účinkují vždy 
žáci naší školy. Letos je téma Noc plná OA 
nadějí, na které si každá třída připraví scénku. Scénka může být hereckého, 
pěveckého, tanečního či jiného charakteru a tu pak hodnotí jako porota učitelé. 
Nejlepší je, když se zúčastní celá třída, je větší šance na výhru „Oskara“, který se 
předává na konci programu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

1. Třídní učitel má pravdu. 
2. Třídní učitel má vždy pravdu. 
3. Třídní učitel nespí, třídní učitel sbírá energii. 
4. Třídní učitel nejí, třídní učitel se stravuje. 
5. Třídní učitel nepije, třídní učitel zahání žízeň. 
6. Třídní učitel se neopožďuje, třídní učitel byl zdržen. 
7. Třídní učitel nenadává, třídní učitel projevuje nesouhlas. 
8. Třídní učitel se nerozčiluje, třídní učitel má málo času. 
9. Třídní učitel nezapomíná, třídní učitel má moc jiných starostí. 
10. Třídní učitel nezaspal, třídní učitel byl pozdě vzbuzen. 
11. Za třídním učitelem se chodí s vlastními nápady, odchází se s nápady třídního 
učitele. 
12. Třídní učitel se neplete, byla mu sdělena špatná informace. 

 
 

 

 

*Vědomosti vaší dcery se rovnají nule, pro postup do vyššího ročníku je třeba, 
aby je minimálně zdvojnásobila. 
*Skákal mi do výkladu a chtěl vidět můj diplom. 
*Přinesl do hodiny prášek na pečení a předstíral prodej drog. Odmítal vše vydat a 
nyní i přiznat. 
*Přinesl do školy jed na krysy s úmyslem vyzkoušet jej na učiteli. 
*Váš syn při hodině hraje mariáš, hlásí dvacet, nemá krále a pak se hádá! 
*Močí do výše očí. 
*Poznámka: Je drzá a neustále vyrušuje. 
Odpověď otce: To má po matce, zmlátil jsem je obě. 
*Přinesla do školy DYMOGAM(zápalná tableta proti hmyzu, pozn. red.) a vykouřila 
celý učitelský sbor. 

 
 

 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

Brý den, jmenuji se Petr Pajda. Hoši, se kterými chodím, se nazývají: Kejchal 

Antonín, Krysák Čeněk, Éda Kempink a Pepek Pilvar z chudobince. Vyvádíme 

spoustu lotrovin, za což si vysluhujeme spoustu výprasků.  

Jednou jsme se šli koupat do našeho rybníka, u kterého se nalézá velký strom, 

z kteréhož se príma skáče do vody. Tak jsme skákali, skákali a najednou koukáme, 

Krysák Čeněk nikde. Tak jsme ho hledali a našli jsme ho utonulého. A tak jsme byli 

čtyry. 

Jindy jsme zase šli krást do cukrářství k panu Svobodovi, jehož dcera Evička se mně 

moc líbí. A těch dobrot co má na krámě! Nenápadně jsme se tam ochomejtali, 

zatímco pan Svoboda obsluhoval poctivé zákazníky. Když jsme měli plné kapsy, 

Pilvar dal povel k odchodu. To už jsme ale byli panu Svobodovi podezřelí a začal po 

nás střílet. Zastřelil Édu Kempinka. Zůstali jsme tři. 

Jindy jsme si zase hráli u kolejí. Vždycky jsme čekali, až bude vlak co nejblíž, a 

přeběhli jsme koleje těsně před ním. Jednou to ale Kejchal Antonín nestihl, a tak 

jsme zbyli dva. 

Do našeho města přijela pracovnice ze sociálky, odebrala starému Pilvarovi Pepka a 

odvezla ho do dětského domova. Po nějakém čase jsme se dozvěděli, že byl Pepek 

v domově velmi nešťasten. Chtěl utéct, vyskočil z okna, ale protože byl jeho pokoj 

vysoko, tak se tím skokem zabil.  

A tak jsem zůstal sám a už můžu jen vzpomínat na doby, kdy nás bylo pět. Stýská se 

mi po hoších, a tak s tím asi něco udělám… 

 
 
 
 
 
 Autorky: 
 
 



 
 

 
 
 

Na večírku OA se to hemžilo celebritami, našlo se i pár, které opět šláply 
vedle…..!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anastázie  

Nasťa je živel. Od Nasti těžko očekávat, že se stane 
sofistikovanou lady. I když se v posledním roce o tento 
look v šatníku snaží a docela jí to jde. Tady ale šlápla 
vedle:  velikost mašle ve vlasech neodhadla, mašle pod 
prsy, která zvýrazňuje její vnady není, vůbec vhodná 
vzhledem k její postavě a pruhované ponožky 
s converskami  je úplný outfit! Velké plus dáváme její 
volbě šatů. 

Známka: *4 
 

 



Kateřina  

Káťa je velmi ambiciózní a úspěšná dívka, která se 
dokáže realizovat jako nastávající ekonomka a 
volejbalistka. Nicméně na poli módy zůstává ve 
snaze o sexy elegantní image stále nejistá. Košile 
s kostkovaným vzorem a legínami? ANO, ale 
nedoporučujeme košili zastrkávat do legín. Pokud 
trváte na zastrkané košili, obohaťte tento model 
v pase páskem. Bohužel ani obuv nemůžeme 
ocenit, působí babsky a nepřitažlivě. Jediným 
kladem tohoto modelu je čepička, která vyzvedne 
Kátin hezký tvar obličeje. 

Známka: *3 
  
 Michaela  

Exoticky působící Míša je hodná, sympatická, pilná. 
Ale v módě se příliš nevyzná. Jednou zaboduje a 
podruhé selže jako v tomto případě. Rádoby 
atraktivní potisk šatů s bílým páskem zvýrazňuje 
šířku jejího pasu. Šátek na hlavě na nás působí, jako 
kdyby se Míša nechtěla na tento večer česat. 
Největší mínus dáváme Míše za to, že přišla na 
večírek bez bot. Na tomto modelu doopravdy 
nemůžeme najít žádné plus! 
  

Známka: *5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Určitě se vám už někdy stalo, že skončila přestávka a najednou se ozval váš 
močový měchýř. V tuto chvíli nastává dilema. Mám jít na záchod a riskovat, že 
učitel dorazí do třídy dřív, než já, a nebo to ještě chvilku vydržet a zároveň se 



ulít z hodiny? Pokud vám močový měchýř ještě nepraská, vyčkejte raději na 
další přestávku. Většina z vás by se ale stejně raději ulila, jenomže co když vás 
učitel nepustí? Pokud se vám opravdu chce čurat, vaším tělem zmítají otřesy a 
záškuby, klepete nohama a bolest vašeho měchýře je tak palčivá, že vám vhání 
slzy do očí, přinášíme právě vám tuto jedinečnou radu, díky které obměkčíte 
téměř každého vyučujícího.  
Počkejte, až si učitel sedne a zeptá se, kdo chybí. Kdybyste se zeptali dřív, mohli 
byste se nechtěně ocitnout na seznamu chybějících a komu by se pak chtělo 
doma vysvětlovat, že potřebujete omluvenku? Proto pro jistotu počkejte, až 
učitel začne vykládat látku. Když hodinu opustíte na začátku, tak stejně o moc 
nového učiva nepřijdete, neboť se většinou opakuje látka z minulých hodin. A 
tímto se dostáváme k další výhodě, že nebudete vyvoláni a vyhnete se trapné 
situaci, kdy neznáte odpověď.  
Zvedněte ruku a počkejte, až si učitel všimne, že se hlásíte. Někdy to může trvat 
trochu déle, protože odtrhnout učitele od triviálních rovnic, Boženy Němcové či 
nástrojů marketingu dá občas pořádně zabrat. V takové situaci na sebe můžete 
upozornit drobným „ehm ehm“. Pokud to nezabírá, počkejte, až vás učitel sám 
vyvolá. Jestliže vám toto řešení váš močový měchýř nedovoluje, odkašlávejte 
čím dál hlasitěji, dokud to vyučujícího nezačne rušit. Až vás vyvolá, podívejte 
se na něj prosebným pohledem, jako to dělají některá štěňata, a zeptejte se, jestli 
si můžete dojít na WC. Můžete u toho poklepávat nohama, abyste byli 
přesvědčivější. 
Ve většině případů vás učitel pustí. Když ne, klepejte nohama čím dál víc. 
Zhruba za pět minut, kdy už vaše potřeba bude opravdu nesnesitelná, se zkuste 
zeptat znovu. Pokud ani to nezabere, možná učitele přesvědčí loužička, která se 
pod vámi vytvoří. Pro vás už bohužel bude pozdě, ale učitel si možná vezme 
ponaučení pro příště… 

 
 

 
 

 

Každému z nás už se někdy stalo, že přišel pozdě  

na 1. vyučovací hodinu, nejčastějším důvodem bývá zpoždění městské či zácpa 



ve městě, ovšem pokud vám učitel už tyto výmluvy netoleruje, připravili jsme 

pro vás několik typů, které přesvědčí každého učitele. 

 

 

Výmluvy: 

• rodiče mě omylem doma zamkli a nemohl/a jsem najít své klíče 

• uklízečka vytírala a nechtěl/a jsem tam šlapat 

• vybil se mi mobil → nezvonil mi budík 

• když jsem si kupoval/a jízdenku na vlak/autobus, zjistil/a jsem, že jsem si 

zapomněl/a peníze 

• při ranním čištění uší mi v uchu uvízla vatička z vatové tyčinky → dlouhé 

vyndavání pinzetou 

• můj malý sourozenec mi zauzloval tkaničky  u bot 

• náš nový pes mi rozkousal boty, které jsem si chtěl/a vzít 

• můj malý sourozenec je velký rapl → usmyslel si, že se mnou nepůjde do 

školky → jindy pětiminutová cesta se proměnila v hodinový boj... 

• ...místo pro vaši fantazii... 

•  

 
 
 

 
 

                             Anketa: 

1. Jak se Vám líbí na Obchodní akademii? 
Na Obchodní akademii se mi líbí vše, 
hlavně Mgr. Machová. Je to velmi 
pohledná žena i vzhledem k jejímu věku. 
Líbí a moc. Líbí se mi holky, a taky, když se vidím na WC v zrcadle, 
tak se sám sobě líbím. 

2. Je to pro Vás velká změna oproti základní škole? 



Jsem zde nejhezčí, to na základní škole, tak nebylo, tam sem byl až 
v TOP 5. 

3. Jaký máte pocit ze spolužáků? 
Spolužáci jsou fajn. Akorát někteří už „drbny“ od začátku (a více 
kluci než holky, což je docela nečekané). 

4. Vybrali byste si tuto školu znovu? 
Ne, protože bych ji už měla vystudovanou. 

5. Nejlepší hláška od učitele? 
                             „No, vidím to na 2-3, takže spíš 4!“ 
 „Mário šuká po světnici!“ 
 
 
 



Anketa: 

1. Jak  se Vám líbí na Obchodná akademii? 
Moc ne a o schodech radši ani nemluvím. 

2. Je to pro Váš velká změna oproti základní škole? 
Ano, je to velká změna. Je tu hodně učení a schodů. 

3. Jaký máte pocit ze spolužáků? 
Slepice. 

4. Vybrali byste si tuto školu znovu? 
Ano. Protože je to jedna z nejlepších škol v Českých Budějovicích. 
Ne, nikdy! 

5. Nejlepší hláška od učitele? 
„Jestli něco berete, tak za mnou přijďte, ať jsem o hodinách stejně veselý 
jako vy!“ 
„Nevím proč, ale většina lidí mě považují za Ježíše. Vždy, když mě vidí, 
řeknou Ježíši!“ 

 



Anketa: 

1. Jak se Vám líbí na Obchodní akademii? 
Líbí se mi tu moc. Nejlepší je bufet. 

2. Je to pro Vás velká změna oproti základní škole? 
Docela  jo. Učení je tu více než dost. Nudit se určitě nebudu. 

3. Jaký máte pocit ze spolužáků? 
Nic krásnějšího než mou třídu si nemohu přát. 

4. Vybrali byste si tuto školu znovu? 
Jsem ráda, protože to byl můj sen a je to typ školy pro mě. 

5. Nejlepší hláška od učitele? 
„Vy mě balíte?“ 

 



 
 
 
 
 

           

           

         
  

 
        

       

           

           

           

           
 
 

 
 
 
 
1) Tento časopis vytvořila třída:  
2) Nejoblíbenější místo studentů:  
3) Příjmení paní ředitelky:  
4) Třídní učitelka 3.D ?  
5) Učitel na TV  
6) Tohle nevím, zkus něco :D  
7) Ulice, na které se nachází škola 
8) Obchodní .......  
 



 
 

 

TBT 
 

• Jako každý rok nás také opět čeká TBT – NOC OA NADĚJÍ 
• 22. 12. se všichni sejdeme v DK Slavie, kde celá akce vypukne.  

• Jako téma se pro tento rok vybral HOLLYWOOD 
 
Zkoušky jsou: 31. října, 9. listopadu, 25. listopadu, 8. prosince 
Generální zkouška: 15. prosince 
 
 

Sezóna maturáků už je za dveřmi a proto vám dáme pár tipů, kam 
vyrazit za pořádnou zábavou! 
 

• 4. A Obchodní akademie:  10. února 2012 
           ArtIgy 
           téma: Peklo 

 
• 4. B Obchodní akademie:  12. ledna 2012 

                       DK Metropol 
            téma: Afrika 

 
• 4. C Obchodní akademie:  19. ledna 2012 

                                                                      DK Metropol 
                           téma: Hollywood    

 
• 4. D Obchodní akademie:  16. února 2012 

                                                                      Zetko 
                téma: Cirkus ouč 
 

 
• E4A SPŠSE ČB: 19. ledna 2012 
• 4SA strojárna: 31. ledna 2012 
• 4.RČRG: 25. ledna 2012 
• 8.E GJVJ: 29. února 2012 
• KOS 4: 12. ledna 2012 

 

 
 
 



 
A kdy si ve školním roce 2011/2012 užijeme trochu volna? 
 

• Podzimní prázdniny:   26. 10. – 28. 10. 2011 
 

• Vánoční prázdniny:     23. 12. 2011 – 02. 01. 2012 
 

• Jednodenní pololetní  
                           prázdniny:        03. 02. 2012 

 
• Jarní prázdniny:      05. 03. – 11. 03. 2012 

 
• Letní prázdniny:     29. 06. – 01. 09. 2012 

 

• Individuální prázdniny:  dle aktuální potřeby 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

− křik kachen nedělá ozvěnu 
− sloni jsou jediná zvířata na Zemi, která nemohou skákat 
− krávu dostanete v pohodě do schodů, ale už nikdy ze schodů 
− Coca-Cola měla původně zelenou barvu 
− člověk v průměru spolkne 8 pavouků ročně 
− srdcový král je jediný král, který nemá knír 
− Venuše je jediná planeta, která se točí hodinovým směrem 
− želvy jsou schopné dýchat zadkem 
− na Zemi je milionkrát více mravenců než lidí 
− žirafy nemají škytavku 
− mravenci nepřekročí čáru nakreslenou křídou 
− pavučina patří k nejodolnějším materiálům na světě? je 5x silnější než 

ocel a o 30% pružnější než nylon 
− rekord v stání na jedné noze je 76 hodin 40 minut 
− nejvyšší pokuta za rychlost je 5 600 000 korun 
− golfový míček má 360 ďolíčků 

 



 





 
 


