Září 2007 - zahájení šk. roku 07/08
Zahájení školního roku proběhlo tradičně ve třídách a bylo doplněno proslovem pana
ředitele do školního rozhlasu.

Září 2007 - zájezd do Bratislavy
Ve středu 17. 10. 2007 navštívili žáci Obchodní akademie Bučovice v rámci autobusového
zájezdu Bratislavu a zříceniny hradu Děvín. Akce se zúčastnilo 47 studentů z celé školy. Slunečné
počasí přispělo k příjemným zážitkům při poznávání hlavního města našich východních sousedů.

Září 2007 - Den jazyků na Obchodní akademii Bučovice
V měsíci září 2007 byl žákům zadán projekt v rámci Evropského dne jazyků. Jeho cílem
bylo naučit se vypracovat prezentaci osoby tak, aby všechny nezbytné informace byly podány
stručnou, ale působivou formou.
Studenti tedy měli za úkol vytvořit tzv. POSTER obsahující text v angličtině nebo němčině a
doplnit ho ilustracemi, které by vybranou osobnost ještě více přiblížily. Zvoleny byly nejen postavy
ze současnosti, ale pozornost tvůrců byla zaměřena i na velikány dob minulých. Mnohé z prací
našich studentů jsou velmi zdařilé a zájemci si je mohou prohlédnout v prostorách školy.
Ing. Hana Ježková, vyučující angličtiny

Září 2007 - Exkurze 4. A – Znojemsko a Podyjí
Ve dnech 12.–14. září 2007 jsme my, studenti 4. A, za doprovodu Ing. Věry Kmentové a
Ing. Hany Špičákové dostali možnost na chvíli opustit školní lavice, zapomenout na každodenní
povinnosti a znovu, i když jen na krátký čas, si připomenout ty prázdninové dny spojené
s bezstarostnou nostalgií.
Ve středu ráno jsme nastoupili do vlaku směr Znojmo a zahájili naši exkurzi. Po necelých
třech hodinách nás uvítalo město Znojmo, jeden z četných představitelů historických památek jižní
Moravy. Město Znojmo se rozprostírá na vysoké skále nad řekou Dyjí v místech, kde poslední
výběžky Českomoravské vysočiny splývají s rovinami Dyjsko-svrateckého úvalu. Pro mnohé
zahraniční turisty znamená Znojmo vstupní bránu do České republiky. Blízkost rakouské hranice
formovala dějiny města již od počátku 11. století. Město je silně ovliněno renesancí, svědčí o tom
nejen mnohé měšťanské domy, ale i slunné arkádové dvory. K neodmyslitelným dominantám města
patří radniční věž . My jsme měli tu možnost si některé z místních památek prohlédnout a
podrobněji se seznámit s historií města. Jako první jsme se vydali navštívit Hrad Bítov, který byl
jako jeden z nejstarších hradů založen již v první polovině jedenáctého století, sloužil jako pevnost
na ochranu jižní hranice přemyslovského státu. Na tomto hradu se nachází jedna z nejčetnějších
sbírek zoopreparátů, velmi nezvyklou sbírku tvoří skupina padesáti vycpaných psů nejrůznějších

plemen. Po polední pauze nás čekala prohlídka barokního komplexu Louckého kláštera spolu s
prezentací jednoho z místních vinařů, který nás blíže seznámil s historií a chodem známé firmy
Znovín Znojmo. Dozvěděli jsme se, že Znovín pořádá tradiční slavnosti burčáku a vína. Průvodce
nám dále ukázal Znovínské sklepy, ve kterých je uloženo více než dva miliony lahví vína.
Rozhodně bychom rádi koštovali, kdyby nás někdo pozval. Mezi jedny z nejstarších patří archivní
láhve z první poloviny dvacátého století. Závěr prohlídky nás nezklamal, ochutnávka několika
vzorků vín nás mile potěšila. Další cesta nás zavedla do Vranova nad Dyjí, kam jsme dorazily
v pozdních odpoledních hodinách. Jméno penzionu Relax, kde jsme měli domluveno ubytování,
bylo odpovídající zbývajícím silám naší výpravy.
Druhý poznávací den jsme se vydali do Čížova, prohlédnout si pozůstatky bývalých
hraničních zátarasů tzv. ,,železné opony“. A protože nám přálo počasí, mohli jsme uskutečnit další
turistickou vycházku na Hardeggskou vyhlídku, odkud je krásně vidět rakouské město Hardegg
s historickým hraničním hradem. Několika našim studentům se dokonce podařilo prohlédnout si
Hardegg osobně. Po absolvování vyhlídky následovala cesta autobusem zpět z Čížova do penzionu
a volno na pozdní oběd. Den jsme ukončili večerní procházkou po hrázi Vranovské přehrady.
Pátek datoval den našeho odjezdu a protože nezbývalo příliš času, rozhodli jsme se tedy, že
navštívíme ještě nedaleký státní zámek Vranov nad Dyjí. Jako jeden z nejnavštěvovanějších
barokních zámků v českých zemích, kde se natáčelo několik českých pohádek, nás zámek velice
upoutal. Vranovský zámek stojí na skalnatém ostrohu vysoko nad meandrem řeky Dyje na místě
původní příhraniční pevnosti, která zde byla zbudována po obsazení Moravy českým knížetem
Oldřichem v 11.stol. Pevnost později nahradil románský hrad, který patřil znojemským knížatům.
Tvořil součást obranného systému proti možnému nebezpečí přicházejícímu z Dolních Rakous.
První zmínka o hradu se objevuje v Kosmově "Kronice Čechů" . Během staletí byl hrad v držení
mnoha zajímavých vlastníků, např.v roce 1323 postupuje Jan Lucemburský zeměpanský hrad panu
Jindřichovi z Lipé výměnou za Tachov. Záhy na to hrad přechází do rukou moravských markrabat Jana Jindřicha Lucemburského a jeho syna Jošta Lucemburského. Poté, co hrad roku 1665-66 zničil
požár, ho roku 1680 odkoupil hrabě Michal Jan II , aby ho přestavěl v monumentální barokní
zámek.
Po prohlídce zámku už na nás před branou čekal autobus, který nás měl dopravit zpět do
Znojma. Naše exkurze byla u konce a nám nezbývalo než se rozloučit se Znojemským krajem, který
signalizoval konec našich středoškolských výletů a začátek maturitního roku .

Říjen: Výsledky okresního kola SŠ ve fotbalu
Okresní kolo SŠ ve fotbalu se uskutečnilo 6.10.2008 za účasti 7 škol pouze na jednom hřišti
v Opatovicích(Dědice – nezpůsobilý terén). Hrálo se ve 2 skupinách systémem každý s každým na

1 poločas 25 minut. Vítězem se stalo družstvo pořádající školy SOŠ a SOU Vyškov, Sochorova 15,
které postoupilo do krajského finále 13.10.2008.
Skupina A:
SOŠ a SOU Vyškov
SOŠ a SOU Vyškov
SOŠ a SOU Vyškov
SŠZZE Vyškov
SŠZZE Vyškov
OA Bučovice
Pořadí:

-

ISŠ Slavkov
SŠZZE Vyškov
OA Bučovice
OA Bučovice
ISŠ Slavkov
ISŠ Slavkov

1. SOŠ a SOU Vyškov
2. SŠZZE Vyškov
3. OA Bučovice
4. ISŠ Slavkov

Skupina B:
Gymnázium Vyškov
Gymnázium Vyškov
SOŠ a SOUN Rousínov

-

3
3
3
3

3:0
2:0
2:1
3:0
0:1
3:0
3
1
1
1

0
0
0
0

0
2
2
2

SOŠ a SOUN Rousínov
Gymnázium Bučovice
Gymnázium Bučovice

7:1
3:3
4:5
1:6

9 bodů
3 body
3 –„3 –„-

1:0
1:0
1:1

Pořadí:

1. Gymnázium Vyškov
2
2 0 0
2. SOŠ a SOUN Rousínov
2
0 1 1
3. Gymnázium Bučovice
2
0 1 1
(Na pomocné pokutové kopy o 2.místo zvítězil Rousínov

2:0
6 bodů
1:2
1 bod
1:2
1 –„nad Bučovicemi 4:2)

O 3.místo:

SŠZZE Vyškov

4:3 pok.kopy

-

SOŠ a SOUN Rousínov

Finále:
SOŠ a SOU Vyškov Gymnázium Vyškov
Celkové pořadí:
1. SOŠ a SOU Vyškov
2. Gymnázium Vyškov
3. SŠZZE Vyškov
4. SOŠ a SOUN Rousínov
5. Gymnázium Bučovice
OA Bučovice
7. ISŠ Slavkov
Ve Vyškově dne 6. 10. 2008

2:0

Mgr.Miroslav Šustek, OR AŠSK Vyškov

Říjen 2007 - Výsledky okresního kola SŠ ve stolním tenisu
Okresní kolo SŠ AŠSK Vyškov ve stolním tenisu se uskutečnilo 31.10.2007 na ISŠ Slavkov
u Brna za účasti 7 družstev chlapců a 2 družstev dívek.
V soutěži chlapců se hrálo ve 2 skupinách systémem každý s každým do získání 4 bodů
vítězného družstva, poté se hrálo semifinále, kam postoupila 2 nejlepší družstva z každé skupiny.
Závěrem se hrála utkání o umístění.
Utkání dívek se hrálo do získání 3 bodů.
Všechna utkání jednotlivých hráčů se hrála na tři vítězné sety do 11 bodů.

Chlapci:

Skupina „A“
Gymnázium Vyškov
:
„
:
SOŠ a SOUN Rousínov
:
Pořadí:1. Gymnázium Vyškov
2. SOŠ a SOUN Rousínov
3. OA Bučovice

SOŠ a SOUN Rousínov
OA Bučovice
„
4 body
8:0
2 –„4:7
0 –„3:8

4:0
4:0
4:3

Skupina „B“
SOŠ a SOU Vyškov
:
„
:
„
:
ISŠ Slavkov
:
- „ :
Gymnázium Bučovice
:
Pořadí:1. SOŠ a SOU Vyškov
2. ISŠ Slavkov
3. Gymnázium Bučovice
4. SŠZZE Vyškov

Gymnázium Bučovice
ISŠ Slavkov
SŠZZE Vyškov
Gymnázium Bučovice
SŠZZE Vyškov
„
6 bodů
12:2
4 body
8:6
2 –„8:10
0 –„2:12

4:2
4:0
4:0
4:2
4:0
4:2

Semifinále:

SOŠ a SOU Vyškov
Gymnázium Vyškov

:
:

SOŠ a SOUN Rousínov
ISŠ Slavkov

o 5.místo:
OA Bučovice
:
Gymnázium Bučovice
o 3.místo:
SOŠ a SOUN Rousínov
:
ISŠ Slavkov
Finále: Gymnázium Vyškov
:
SOŠ a SOU Vyškov
Celkové pořadí:
1. Gymnázium Vyškov
2. SOŠ a SOU Vyškov
3. SOŠ a SOUN Rousínov
4. ISŠ Slavkov
5. OA Bučovice
6. Gymnázium Bučovice
7. SŠZZE Vyškov
Dívky:
ISŠ Slavkov
:
SŠZZE Vyškov

4:0
4:0
4:3
4:3
4:1

3:1

Do krajského kola – 15.11.2007 v Hodoníně postupují hoši Gymn.Vyškov a dívky ISŠ Slavkov.
Mgr.Miroslav Šustek OR AŠSK Vyškov

Prosinec: Výsledky okr. kola SŠ ve florbalu 13.12. 2007 Slavkov
skupina
A

OA
Bučovice

OA Bučovice
Gymnázium
Bučovice

1:1

ISŠ Slavkov

1:0

Gymnáziu
m
Bučovice

ISŠ
Slavkov

SŠZZE
Vyškov

skóre

body

pořadí

1:1

0:1

1:2

2:4

1

4.

3:0

4:1

8:2

7

1.

3:0

4:3

6

2.

0:3

SŠZZE Vyškov

2:1

1:4

0:3

skupina
B

Gymnáziu
m Vyškov

SOŠ a
SOUN
Rousínov

SŠPaCR
Vyškov

1:2

Gymnázium Vyškov
SOŠ a SOUN
Rousínov

2:1

SŠPaCR Vyškov

1:3

0:2

S0Š a SOU Vyškov

1:2

1:1

3:8

3

3.

S0Š a
SOU
Vyškov

skóre

body

pořadí

3:1

2:1

6:2

6

2.

2:0

1:1

5:2

7

1.

1:2

2:7

0

4.

4:4

4

3.

2:1

Finále: Gymnázium Bučovice : SOŠ a SOUN Rousínov 3:1

Listopad 2007 - Výsledky okr. kola AŠSK ve volejbalu
Okresní kolo SŠ ve volejbalu se uskutečnilo ve Slavkově u Brna – 13.11.2008 dívky a
14.11.2008 chlapci. Soutěže dívek se zúčastnilo 7 družstev a soutěže chlapců 8 družstev.
Dívky:
Skupina A:
SŠZZE Vyškov
SŠZZE Vyškov
SŠZZE Vyškov
Gymnázium Bučovice
Gymnázium Bučovice
ISŠ Slavkov
Pořadí:

ISŠ Slavkov
Gymnázium Bučovice
SOŠ a SOU Vyškov
SOŠ a SOU Vyškov
ISŠ Slavkov
SOŠ a SOU Vyškov

1. SŠZZE Vyškov
2. Gymnázium Bučovice
3. ISŠ Slavkov
4. SOŠ a SOU Vyškov

Skupina B:
Gymnázium Vyškov
Gymnázium Vyškov
OA Bučovice
Pořadí:

-

-

-

5:2
5:3
4:3
0:6

OA Bučovice
SŠPCR Vyškov
SŠPCR Vyškov

1. Gymnázium Vyškov
2. OA Bučovice
3. SŠPCR Vyškov

Semifinále:
SŠZZE Vyškov
Gymnázium Vyškov

5 bodů
5 –„5 –„3 –„-

4 body
3 –„2 –„-

2:0
1:2
2:0
2:0
1:2
2:0

2:0
2:0
2:0
4:0
2:2
0:4

OA Bučovice
Gymnázium Bučovice

2:0
2:0

Utkání o 3.místo:
Gymnázium Bučovice

-

OA Bučovice

2:0

Finále:
Gymnázium Vyškov

-

SŠZZE Vyškov

2:0

Celkové pořadí:

1.GymnáziumVyškov
2. SŠZZE Vyškov
3 Gymnázium Bučovice
4 OA Bučovice
5. ISŠ Slavkov
SŠPCR Vyškov
7. SOŠ a SOU Vyškov

Okresním přeborníkem se stalo družstvo Gymnázia Vyškov, které postoupilo do krajského kola ve
Znojmě – 5.12.2008.
Chlapci:
Skupina A:
Gymnázium Bučovice
ISŠ Slavkov
2:1
Gymnázium Bučovice
OA Bučovice
2:1
Gymnázium Bučovice
Gymnázium Vyškov
0:2
OA Bučovice
Gymnázium Vyškov
2:0
OA Bučovice
ISŠ Slavkov
2:1
ISŠ Slavkov
Gymnázium Vyškov
2:0
Pořadí:

1. Gymnázium Bučovice
2. OA Bučovice
3. ISŠ Slavkov
4. Gymnázium Vyškov

Skupina B:
SOŠ a SOU Vyškov
SOŠ a SOU Vyškov
SOŠ a SOU Vyškov
SOŠ a SOUN Rousínov
SOŠ a SOUN Rousínov
SŠZZE Vyškov
Pořadí:

-

5 bodů
5 bodů
4 body
4 –„-

SŠPCR Vyškov
SOŠ a SOUN Rousínov
SŠZZE Vyškov
SŠPCR Vyškov
SŠZZE Vyškov
SŠPCR Vyškov

1. SOŠ a SOU Vyškov
2. SOŠ a SOUN Rousínov
3. SŠZZE Vyškov
4. SŠPCR Vyškov

4:4
5:3
4:4
2:4
2:0
2:1
2:0
2:0
2:0
2:0

6 bodů
5 –„4 body
3 –„-

6:1
5:2
2:4
0:6

Semifinále:
SOŠ a SOU Vyškov
SOŠ a SOUN Rousínov

-

OA Bučovice
Gymnázium Bučovice

2:1
2:0

Utkání o 3.místo:
Gymnázium Bučovice

-

OA Bučovice

2:0

Finále:
SOŠ a SOU Vyškov

-

SOŠ a SOUN Rousínov

2:0

Celkové pořadí:

1. SOŠ a SOU Vyškov
2. SOŠ a SOUN Rousínov
3. Gymnázium Bučovice
4. OA Bučovice
5. ISŠ Slavkov
6. SŠZZE Vyškov
7. Gymnázium Vyškov
8. SŠPCR Vyškov

Okresním přeborníkem se stalo družstvo chlapců SOŠ a SOU Vyškov, které postupuje do
krajského kola ve Znojmě 4. 12. 2008.
Ve Vyškově dne 14.11.2008

Mgr.Miroslav Šustek
OR AŠSK Vyškov

Listopad – prosinec 2007 Šachové turnaje na OA Bučovice
V úterý 27. 11. 2008 se uskutečnil na OA Bučovice turnaj v šachu, který pomáhali
organizovat členové Klubu šachistů TJ Bučovice. Z 12 účastníků skončil jako první Jiří Foitl před
Janem Rogožanem (oba ze 4. B). Třetí byla Lucie Zborovská ze 3. A. Vítěz získal velkou
šachovnici.
Ve středu 12. 12. 2008 se k vítězům šk. turnaje přidal Jiří Pech ze 3. A. Vytvořili tak 4členné
družstvo, které naši školu reprezentovalo na okresním turnaji v DDM Vyškov. Z osmi družstev se
umístili na pěkném třetím místě.

Prosinec - Obchodní akademie ve vánoční Vídni
V letošním roce projevili studenti obchodní akademie opět velký zájem o zájezd do vánoční
Vídně. Z velkého počtu přihlášených jich mohlo odcestovat jen 50 .
Zájezd se uskutečnil v pondělí 17. 12. 2007. Cesta autobusem probíhala velmi klidně, na
silnicích nebyl žádný provoz a ani přejezd hranic v Mikulově jsme skoro nezpozorovali. Vídeň se
před námi objevila před desátou hodinou a kolem půl jedenácté jsme vystoupili na MariaTheresien-Platz.
Naše společná procházka hlavním městem Rakouska začala v Burggarten a krátkým
zastavení u památníků Mozarta a Goetheho. Pokračovali jsme k Staatsoper a kolem památníku
holocaustu na známou obchodní třídu Kärtner Straße. Tato ulice končí nedaleko Stephansdomu.
Zde jsme si prohlédli nejprve maketu chrámu a ukázali si zajímavosti, které lze najít hlavně na části
westwerk, tj. obří bránu, pohanské věže, pěveckou bránu. Zdatnější studenti se rozhodli vystoupat
na jižní věž a prohlédnout si Vídeň z ptačí perspektivy. Počasí bylo sice chladnější, ale svítilo
sluníčko a byl pěkný výhled na celé město. Další z nás se věnovali prohlídce interiéru, ale tentokrát
byly naše možnosti omezenější, protože v té době probíhala mše. Zato jsme si mohli z amplionů
poslechnout krásnou a čistou němčinu a také zpěv věřících.

Mezi další navštívené památky patřil orloj Ankeruhr. Ve 12 hodin před námi defilovalo
dvanáct osobností Rakouska /např. Marie Terezie, Haydn, Karel Veliký, Evžen Savojský, atd./ a vše
doprovázela barokní hudba.
Naše prohlídka pokračovala ulicemi Graben a Kohlmarkt a už byl před námi Michaelerplatz
a samozřejmě Hofburg. Po seznámení se s historií a památkami této částí jsme pokračovali přes
Volksgarten kolem památníku Sisi až k Burgtheateru.
Vyvrcholením byla návštěva vánočního trhu Christkindlmarkt a radnice. Kolem parlamentu
jsme se vrátili zpět a mezi Kunsthistorisches a Naturhistorisches Museum si prohlédli trhy.
Do odjezdu autobusu zbývaly dvě hodiny, a tak se každý vydal podle svého zájmu na volnou
prohlídku dalších památek a vánočních trhů.Mnoho studentů se vydalo na obchodní třídu
Mariahilfer Straße. Většina z nás se vrátila s dárkem pro své blízké a také se spoustou zážitků
z nakupování, kde museli samozřejmě všichni prakticky použít německý jazyk.
Zpáteční cesta byla opět bez problémů a hlavně probíhala hodně vesele, protože studenti se
rozhodli, že si zopakují všechny písničky, které znají, a tak po celou dobu zněl autobusem smích a
zpěv.

-sta-

Prosinec 2007 - Třída baví školu
V pátek 21. 12. 2007 se na Obchodní akademii Bučovice uskutečnil již 13. ročník akce
„Třída baví školu“.
Jednotlivé třídy si připravily krátký zábavný program, který sledovala mimo studentů školy
tradičné též řada absolventů.
1. A zahrála divadlo na motivy pohádky „O Popelce“, 1. B překvapila tancem na melodie
z filmu „Horečka sobotní noci“, 2. A zazpívala se svojí třídní anglickou píseň známou též z reklamy
na Vodafon, 2. B vystoupila s parafrází na báseň „Polednice“, 3. A informovala o nejnověším dění
ve stylu TV Nova, 3. B zahrála pohádku „O Sněhurce“, hoši ze 4. A v dívčím převleku zatančili své
tanečky a 4. B společně zazpívala koledu „Nesem vám noviny“. Svým sportovním výkonem zaujali
Michaela Pernicová z 1. B a známí mistři break dance Jiří Hlavatý ze 4. B a Václav Roučka ze 4. A.
Celý pořad vtipně uváděly Pavla Soukopová a Hana Schieblová ze 3. A ve spolupráci s Marcelou
Kudličkovou a Michaelou Kašovou ze 3. B
V závěru popřál pan ředitel Mgr. Jiří Horák příjemné prožití svátků vánočních a vše nejlepší
do nového roku.

Leden 2008 - Taneční 2. ročníků OA Bučovice 2007
Jak už je na naší škole každoročně zvykem, mají druhé ročníky možnost navštěvovat kurzy
brněnské taneční školy Danza. Tato škola má dlouholetou tradici, vznikla již v roce 1949. Od té
doby působí Danza nejen v Brně, ale i v okolí - ve Slavkově, Bučovicích, Vyškově, Kyjově,

Ždánicích a Boskovicích. Naše taneční výuka pod vedením manželů Jančových probíhala každé
úterý v Katolickém domě v Bučovicích. Jelikož obchodní akademii navštěvují převážně dívky, rádi
jsme uvítali společnost chlapců ze Středního odborného učiliště v Rusínově.
Po těžce vydřených hodinách, při kterých jsme se naučili základní tance, jako jsou např.
polka, valčík a další jiné, následovala naše první prodloužená, která se konala 22.11. 2007 v sále
Bonapart ve Slavkově u Brna. Pro tuto příležitost jsme secvičili krátkou vstupní polonézu a po ní,
za neustálého povzbuzování tanečního mistra, následovala přehlídka všech tanců, které jsme se
během každoúterní docházky naučili. Přítomní rodičové při pohledu na nás neskrývali své dojetí a
naše veselé hemžení na tanečním parketu bylo provázeno zvuky cvakajících fotoaparátů a kamer.
Nálada byla výborná, díky neustálému pobízení tanečního mistra bylo na parketu stále plno a
postupně se zapojili i téměř všichni přítomní. Na závěr večera proběhla taneční soutěž, při které byli
odměněni ti nejlepší z nás.
Řady tančících nadšenců po první prodloužené lehce prořídly, ale výuka probíhala dál.
Těsně před Vánocemi jsme si vyzdobili taneční sál, děvčata připravila slavnostní tabuli a chlapci
nastrojili stromeček. Byla to naše poslední společná lekce v Bučovicích.
Závěrečný ples se konal v Besedním domě v Brně dne 5. ledna tohoto roku. Společně s námi
ze ho účastnili i frekventanti ostatních kurzů taneční školy Danza. Na úvod byla několika páry
zatančena slavnostní polonéza. Během večera se střídaly dvě hudební kapely Panorama Band a
Salonní orchestr Brno. Celým večerem nás slovem provázel p. Janč. Večerní program několikrát
obohatilo vystoupení dívek z taneční školy Danza. Přesně o půlnoci páry, které byly na tanečním
parketu, obdržely jeden los do tomboly. Ceny byly velice zajímavé, např. šátek od slavné návrhářky,
hodinky nebo náramek na ruku. Taneční večer skončil kolem 1 hodiny ranní. Byly to zároveň
poslední chvilky, kdy jsme se viděli s našimi kamarády z Rousínova.
Prožili jsme krásné chvíle, vždyť první taneční jsou jen jednou za život. Alespoň že nám
zůstanou krásné vzpomínky a při prohlížení fotek nám bude dlouho v uších znít to známé:
„ Pánové, zadejte se!“

Kateřina Machálková 2. B

Leden 2008 - Lyžařský kurz OA Bučovice
Jako každý rok má škola pro žáky 1.ročníku v programu lyžařský výcvik. Ten se konal od
19.1. – 26.1. 2008 a bohužel se ho zúčastnilo pouze 33 žáků z obou tříd. Tato sestava, tři učitelé ze
školy a instruktor, který učil snowbordisty, dorazila na Lesní chatu v Nové Senince u Starého Města
pod Králickým Sněžníkem. Cesta proběhla bez jakýchkoliv komplikací, pouze pohled z okna nebyl
vůbec potěšující. Tak jako pršelo u nás, tak stejně to vypadalo i v Jeseníkách a sníh jsme také nikde
neviděli, kromě uměle zasněžené sjezdovky, kde naše škola trávila celý týden.
Po příjezdu jsme se ubytovali a po večeři jsme se sešli ve společenské místnosti, kde nás pan
ředitel seznámil s bezpečnostními pokyny a s plánem na neděli. Ten vypadal následovně: budíček

v 7:30 h, poté v 8:00 h snídaně. Kromě tohoto dne se jezdilo na svah kolem deváté hodiny, ale
tentokrát jsme kvůli nepřízni počasí jeli až obědě. Tam kantoři rozdělili žáky do čtyř skupin. První
tvořili ti nejzdatnější lyžaři, kterým velel pan ředitel. Těm méně zdatným, tedy druhé skupině,
šéfoval pan profesor Mladějovský. Třetí skupinu s nejtěžším úkolem, a to naučit nelyžaře lyžovat,
měla paní profesorka Stavělíková. No a poslední, tedy čtvrtou skupinu tvořili snowbordisti, kterých
se ujal pan Hladík. Z lyžařského areálu se odjíždělo kolem půl čtvrté. Další dny probíhaly podobně.
Ti, co lyžovat neuměli, se to postupně učili i přes všelijaké karamboly, ti, co lyžovat uměli, se stále
zdokonalovali.
Večery jsme trávili společně. Jednou měla celovečerní program třída 1.B, ve kterém si
připravila například přehlídku pánských nohou. Do tohoto „haxmysáka“ jsme zapojili kluky ze třídy
1. A , ale také pořadatelé nezapomněli na to, že tam je více pánských nohou, a tak na přehlídku
pozvali i pana ředitele, který to bezkonkurenčně vyhrál. Další večer jsme se dívali na teorii
lyžování, poté nás zase bavila třída 1.A, no a poslední společný večer si vzali do rukou zábavnou
formou opět učitelé. Ti zhodnotili celý týden, myslím, že byl bez problémů, předali diplomy dvěma
nejelegantnějším lyžařům z každého družstva. V pátek ráno nás za pěkného počasí ještě naposled
autobus odvezl do lyžařského areálu v Kunčicích, kde jsme si šli dopoledne zalyžovat, a myslím že
nikdo nelitoval, i když únava byla mnohdy znát. Po obědě si všichni sbalili své věci a vyrazilo se
zpátky domů. Do Bučovic naše výprava dorazila před čtvrtou hodinou odpolední. Zdena nás čekalo
plno natěšených rodičů, prarodičů, sourozenců……
Myslím, že se všem lyžařský kurz líbil a počasí nám také náladu pokazit nedokázalo.
Doufám, že se příště společných akcí zúčastní více žáků, aby dobrá nálada byla ještě lepší a nebylo
jí nikdy málo.
Dalibor Vintr, třída 1. B

Leden 2008 - Vítězství pro Bučovice
Ve dnech 29. a 30. ledna 2008 se uskutečnil ve Znojmě 3. ročník celorepublikové soutěže
v účetnictví pod názvem MÁ DÁTI, DAL. Soutěž pořádala pro studenty 4. ročníků středních
odborných škol Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo (SVŠE) a Obchodní akademie a
Jazyková škola Znojmo.Roli garanta převzal Institut Svazu účetních Praha (ISÚ).
Celkem se zúčastnilo 169 studentů. OA Bučovice zastupovali David Kosek ze 4. A a Monika
Lelitovská ze 4. B.
Soutěž zahrnovala dvě části. První, kterou připravila SVŠE Znojmo, byla tzv. certifikační.
Studenti zde mohli získat za čtyřhodinovou práci max. 100 bodů. Ti, kteří dosáhli alespoň 60 bodů,
mohou po obdržení maturitního vysvědčení požádat o uznání certifikační zkoušky z účetnictví.

Druhou část přichystala OA Znojmo. V ní mohli studenti obdržet max. 50 bodů za správné
řešení dvouhodinového testu.
Připravené zadání bylo náročné a zahrnovalo komplexní znalosti z účetnictví.
Na nejlepší řešitele po zásluze čekaly hodnotné ceny jako notebook, DVD přehrávač,
digitální fotoaparát aj.
Oba naši zástupci prokázali připravenost na vysoké úrovni a splnili úspěšně certifikační část.
David Kosek zde dosáhl mimořádného úspěchu, když získal 99 bodů ze sta.
Dařilo se i druhý den, který se nesl pod patronací OA Znojmo.
Při vyhlášení kategorie „O nejúspěšnější školu“ se OA Bučovice v tomto republikovém
finále umístila na skvělém 3. místě z 62 přihlášených odborných škol.
Oceněno bylo 10 nejlepších jednotlivců. Vítězem soutěže se stal David Kosek s počtem
bodů 140,25.
Z rukou prorektora SVŠE Ing. Pavla Štohla převzal jako hlavní cenu notebook, který jistě
využije ve svém dalším studiu na vysoké škole.
Studentka Monika Lelitovská obsadila velmi pěkné 32. místo, čímž značně přispěla
k bronzové pozici OA Bučovice v žebříčku zúčastněných škol.
Oběma studentům děkujeme za mimořádně úspěšnou reprezentaci školy a našeho regionu.
Jejich prestižní umístění v celostátní soutěži bude jistě motivující i pro další ročníky
maturantů a je oceněním kvalitní práce studentů a pedagogů OA Bučovice.Ing. Věra Kmentová

Únor: Studentský ples Obchodní akademie Bučovice
Jako již tradičně se uskutečnil v sále Kulturního domu v Nesovicích. Bylo to v pátek 8.
února 2008. Zahájení plesu provedl pan ředitel. Průvodci plesem byli Kateřina Krejčičíková ze 3. A
a Karel Psohlavec ze 3. B.
Krátce po 20. hodině již sledoval zaplněný sál polonézu, jejímiž hlavními aktéry byli
zástupci pořadatelských tříd 3. A a 3. B. Polonézu s nimi několik měsíců nacvičovala prof. Božena
Stavělíková.
K tanci a poslechu hrála pro účastníky zatím neznámá kapela Romantica. Oživením
programu plesu byla např. růžová volenka, vystoupení páru z taneční školy Danza či studentů
čtvrtých ročníků Jiřího Hlavatého a Václava Roučky.
Pořadatelé děkuji všem dárcům, kteří přispěli do tomboly, jež čítala více než 250 cen.

Duben: Písemné maturitní zkoušky z českého jazyka

Dne 2. dubna vykonali maturanti z řad žáků 4. A a 4. B písemnou maturitní zkoušky
z českého jazyka. Téma č. 1 si vybral jeden žák, číslo 2 padesát žáků, číslo 3 dva žáci a téma číslo 4
čtyři žáci.
TÉMA číslo 1
1. „ Za republiku, národ, svobodu!“
Osmičky na konci letopočtů sehrály v našich národních dějinách významnou roli.
Pojednejte o tom, co se stalo či mohlo stát.
Výklad

TÉMA číslo 2
2. Jiní, a přesto stejní
Úvaha o „obyčejné“ lidské slušnosti, pochopení, ale také o násilí, agresivitě, nesnášenlivosti,
rasismu…
Úvaha

3.

TÉMA číslo 3
Zadluženost českých domácností roste
Článek do novin s úvahou nad tím, jestli konzumní společnost je to pravé. Nežijeme
někdy nad poměry?
Článek do novin

TÉMA číslo 4
4. „Milý pane prezidente…“
Fiktivní dopis prezidentu republiky o tom, co se nám líbí a nelíbí na naší politické scéně, ve
společnosti, v zahraničních vztazích s úvahou o tom, co bychom já a moje generace změnili.
Dopis

Květen: Praktické maturitní zkoušky na OA Bučovice
Ještě než odešli na „svatý týden“, vykonali maturatnti ze 4. A a 4. B praktickou maturitní
zkoušku. Bylo to v úterý 6. května. Na počítači zpracovávali po dobu téměř 6 hodin jedno
z vylosovaných témat: Daňová evidence, Dlouhodobý majetek, Výroba či Zásoby.

Květen: Poslední zvonění na OA Bučovice
Dne 9. května 2008 se 56 budoucích maturantů ze tříd 4. A a 4. B Obchodní akademie
Bučovice rozloučilo se svými učiteli i spolužáky z nižších ročníků. K vidění mohli být ve městě i
v netradičních kostýmech.

Květen: Ústní maturitní zkoušky na OA Bučovice
Ve dnech 19. - 22. 5. 2008 se na Obchodní akademii Bučovice uskutečnily ústní maturitní
zkoušky. Celkem maturovalo 56 studentů, 1 studentka nebyla k maturitám připuštěna pro
neprospěch v závěru 4. ročníku. A jaké byly výsledky? 13 studentů prospělo s vyznamenáním, 40
prospělo a 3 maturanti neprospěli. Opravný termín je stanoven na začátek září.

Vyhodnocení MZ ve třídě 4. B na OA Bučovice
- proslov místopředsedy mat. komise při předávání maturitního vysvědčení na zámku
Dobré odpoledne,
dovolte, abych Vás seznámil s výsledky maturitních zkoušek ve třídě 4. B OA Bučovice
Ústní maturitní zkoušky ve třídě 4. B se uskutečnily ve dnech 19. - 22. května 2008.
Vykonalo je 28 maturantů. Předsedkyní komise byla paní Martina Miškeříková ze Střední
odborné školy ekonomické a SOU ve Veselí n. Mor.
Funkci místopředsedy zastával ing. Jaroslav Mlejnek, třídní profesorkou je Ing. Dagmar
Šmaková. Zkoušejícími a přísedícími z jednotlivých předmětů byli:
ČJL - Mgr. Dagmar Vrbácká a PhDr. Milan Kučera
Ekonomika - Ing. Hana Špičáková, ing. Dagmar Šmaková
Účetnictví - Ing. Olga Pospíšilová a Ing. Jan Cenek
Anglický jazyk - Mgr. Anastázie Polášková, ing. Hana Ježková
Německý jazyk - Mgr. Eva Kežlínková, mgr. Božena Stavělíková
Matematika - Mgr. Josef Palát, mgr. Slavomír Mladějovský
Praktickou maturitní zkoušku vykonali studenti již 6. května.
Výsledný prospěch třídy činil 2,41
•
•
•
•
•
•
•

Z ČJL
z EKO
z UCE
z PMZ
z ANJ
z NEJ
z MAT

2,39 - 28 maturantů
2,46 - 28 maturantů
2,32 - 28 maturantů
2,50 - 28 maturantů
2,07 - 13 maturanů
2,88 - 9 maturantů
2,50 - 6 maturantů

S vyznamenáním prospělo 7 maturantů, 20 jich prospělo a 1 studentka neprospěla. Dá se
říci, že studenti přistupovali k vykonání maturitní zkoušky vesměs velmi zodpovědně a v řadě
případů dosáhli lepších výsledků než v průběhu vlastního studia. Nejlepšího výsledku dosáhla
studentka Monika Lelitovská z Bučovic , která maturovala se samými výbornými. Vyznamenání
měli i: Petra Machálková z Nemochovic, Marta Blechová z Rašovic, Iveta Palínková z Křenovic,
Lucie Přerovská z Hodějic, Veronika Slováčková z Kyjova a Jana Šmedková z Bučovic.

Dovolte, abych všem absolventům popřál jménem svým i jménem celé maturitní komise
úspěšné vykročení do praktického života, případně zdárné pokračování v dalším studiu.
Děkuji za pozornost.

Červen-červenec: Zájezd do Švýcarska
Ve dnech 29. 6. – 3. 7. 08 uspořádala Obchodní akademie prostřednictvím cestovní
kanceláře Alena Tour z Pelhřimova autobusový zájezd do Švýcarska. Akce se zúčastnilo 47 osob
především z Bučovic a okolí. Ubytováni jsme byli v turistickém hotýlku Alpenrose v Adelbodenu.
Obec známa jako jedno s míst, kde se jezdí Světový pohár v lyžování.
Po noční cestě autobusem jsme navštívili čokoládovnu v Luganu. Pak jsme přesunuli do
městečka Ascona. Po jeho prohlídce jsme lodí přejeli na Ostrov květin na jezeře Lago Maggiore. Je
zde botanický park s exotickou květenou ze subtropických regionů celého světa.
V pondělí jsme zavítali do Chamonix. Lanovkou jsme vyjeli na úpatí jedné z hor, odkud
jsme mohli pozorovat nejvyšší horu Evropy Mont Blanc (4 807 m n. m.). Cestou do místa
ubytování jsme se zastavili v lázeňském městečku Montreux.
V úterý ráno jsme si prohlédli nejprve největší skalní vodopády na světě –
Trůmmelbachfälle a pak se věnovali turistice v oblasti Mürrenu. Překrásné počasí umocňovalo
příjemné estetické zážitky vyvolané pohledy na zasněžené vrcholky alpských velikánů. Prakticky
po celou dobu jsme měli pěkný výhled na známou horu Eiger.
Ve středu 2. 7. dopoledne se větší část účastníků věnovala turistice v okolí Adelbodenu.
90minutovou vycházkou jsme zašli k lanovce a vyjeli nahoru. Octli jsme s v překrásné krajině
s pasoucími se krávami a kozami. I tady jsme byli obklopeni horami pokrytými sněhovými poli.
Odpoledne jsme se svezli lodí z Thunu do Spiezu. Dvě hodinky jsme strávili v Interlakenu, odkud
jsme pozorovali vrcholky Eigeru, Mőnchu a Jungfrafu. Poslední zastávka na cestě byla věnována
hlavnímu městu Lichtenštejnska Vadúz. Městečko je srovnatelné s Bučovicemi, hlavně co se počtu
obyvatel týká.
Ve Švýcarsku nás v horských střediscích kromě přírody a muškátů v oknech dřevěných
domků zaujaly především pořádek, čistota a vysečené louky kam až oko dohlédlo.
Do Bučovic jsme se vrátili přesně v poledne.

-jm-

