Úspěch studentek 3. A obchodní
akademie
V konkurenci 66 projektů obsadily krásné 3. místo.
Studentky 3. A obchodní akademie Ivana Berková, Barbora Joklová, Eva Straková a Ivana
Zajíčková se po vítězství v regionálním kole zúčastnily celostátního kola. Finále se konalo
na Ministerstvu pro místní rozvoj. V konkurenci 66 projektů obsadily krásné 3. místo. Jejich
projekt Praxe přes hranici porotci velmi chválili, líbila se i prezentace a vystupování
studentek.
Blahopřejeme!

Krajská soutěž v grafických předmětech
Žákyně obchodní akademie soutěžily
Dne 27. 3. 2018 se vybrané žákyně naší školy zúčastnily krajského kola MISTROVSTVÍ
ČR v grafických předmětech na GOB a SOŠ Telč. Soutěžily v prestižní disciplíně opis, ve
které obsadila Petra Doskočilová ze třídy 2L krásné 7. místo s výkonem 321,1 čistých
úhozů za minutu.

Celostátní soutěž v účetnictví MÁ DÁTI
DAL
Žáci opět účtovali.
Ve dnech 24. a 25. 1. 2018 se žákyně 4. ročníku Lenka Blažková (4. A) a Andrea
Pakostová (4. A) zúčastnily 12. ročníku celostátní soutěţe MÁ DÁTI DAL, kterou pořádá
Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě.
Z celkového počtu 87 soutěţících se 37. místě umístila Lenka Blažková a na 75. místě
Andrea Pakostová.
Soutěž je organizována ve dvou dnech. První den se uskutečnila tzv. „certifikovaná část“,
kdy žáci účtovali příklady z jednotlivých oblastí a celkem mohli získat 100 bodů. Tato část
trvala 4 hodiny. Žaci, kteří získali 60 a více bodů obdrží od SVŠE Znojmo osvědčení
o úspěšném vykonámí certifikační zkoušky z účetnictví. Druhý den soutěţe čekal
žákyelektronický test, který obsahoval 100 znalostních otázek (celkem mohou získat 50
bodů). Tato část trvala 90 minut.
Oběma soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy!

Pozvánka na soutěž žáků základních škol
v psaní na počítačích
XXI. talentovou soutěž v psaní na klávesnici PC.
Srdečně zveme na XXI. talentovou soutěž v psaní na klávesnici PC pro žáky 8. a 9. tříd,
která se koná v pátek 20. října 2017 od 8:15 hodin v budově obchodní akademie.
Žáci budou soutěžit podle programu psaní na počítači ZAV. Opis potrvá 30 minut a podle
počtu napsaných cvičení sestavíme výsledkovou listinu. Účastníci soutěže nemusejí mít
ani částečnou znalost psaní na počítači. Jde nám o to, aby si vyzkoušeli desetiprstovou
metodu psaní na klávesnici.
Před začátkem soutěže je spoluautoři metody (Ing. Helena a Jaroslav Zaviačičovi) a naši
pedagogové seznámí s činnostmi, které jsou potřebné ke zdárnému průběhu soutěže. Ve
volném čase shlédnou žáci a vyučující exhibici devítinásobné mistryně světa v psaní
na počítači Ing. Heleny Zaviačičové a doprovodný program spojení s 3Dgrafikou.
Pro soutěžící i jejich pedagogický doprovod bude připraveno malé občerstvení. Nejlepší
žáci soutěže budou odměněni diplomy a drobnými cenami. Předpokládáme, že soutěž
skončí do11:30 hodin.
Pokud budete mít o soutěž zájem pošlete přihlášku nejpozději do pondělí 16. října t. r.
do 12:00 hodin na adresu vanova@gyoa.cz.
Těšíme se na Vaši účast.

Nezapomenutelné Skotsko
Úžasná příležitost, jak si procvičit angličtinu.
Celý výlet do Velké Británie byl skvěle zorganizován a slečna průvodkyně se snažila,
abychom navštívili co nejvíce míst - od nádherného historického hlavního města
Edinburgh přes krásnou skotskou přírodu, až po návštěvu Londýna a univerzitního města
Oxford. Byla to úžasná příležitost, jak si procvičit angličtinu a vyzkoušet si, jak
porozumíme skotskému přízvuku, například na ubytování v hostitelských rodinách, které
se o nás po celou dobu skvěle staraly. Výlet bych zhodnotila velmi kladně a doufám, že
Velkou Británii opět brzy navštívím.
Simona K., 2. A, obchodní akademie
Ze zájezdu do Skotska se mi nejvíce libila návštěva Edinburghu a Oxfordu. Bohužel jsme
nebyli v Christ Church College. Zábavná byla i projížďka lodí po jezeře Loch ness. Určitě
se chci do Skotska znovu podívat.
Ivana Z., 2. A, obchodní akademie
Celý zájezd se mi velice líbil a předčil veškerá má očekávání. Krajina byla úchvatná,
navštívená místa velmi zajímavá, lidé skvělí a velice milí. Celý týden, který jsem ve

Skotsku strávila, utekl neuvěřitelně rychle. Navštívili jsme například jezero Loch Ness,
palírnu whiskey, Saint Andrews, Oxford a Edinburgh. Hlavní město se mi líbilo ze všeho
nejvíc, i přes skotské počasí.
Jsem velice ráda, že jsem měla možnost poznat nejkrásnější a nejzajímavější zemi
Spojeného království.
Tereza L., 3. L, ekonomické lyceum
Výlet do Skotska byl příjemným zpestřením prvních šedivých podzimních dní. Počasí nám
přálo a typicky britského počasí jsme zakusili jen jeden den a to v slabém odvaru.
Do mého srdíčka se určitě zapsala města Edinburgh, Oxford a St. Andrews, která mě svou
architekturou a atmosférou učarovala. Mé velké díky patří hostitelským rodinám a týmu
cestovní kanceláře, kteří byli třešničkou na dortu perfektnímu zájezdu.
Nikola S., 3. L, ekonomické lyceum
Moje první dojmy ve Skotsku byly trochu pochmurné, byla jsem unavená z cesty a ještě
jsem nevnímala své okolí. Potom jsem ale jen žasla, co tato krásná země skrývá. Měli
jsme docela i štěstí na počasí, bylo trochu deštivo, ale to k tomu patří. Celý týden, co jsme
zde strávili, mi utekl neuvěřitelně hodně. Poznali jsme krásy Skotské vysočiny, viděla jsem
hlavní město, Edinburgh, Saint Adrews, jezero Loch Ness, Blair Castle, palírnu whiskey a
spoustu dalšího. Pro mě tento zájezd hlavně znamenal seznámí s kulturou Skotska a jeho
obyvatel, zažila jsem tady nespočet zábavných okamžiků s mými spolužačkami. Shrnula
bych tento poznávací zájezd za velmi vydařený a těším se na další zážitky s naší školou.
Hana M., 3. L, ekonomické lyceum

Matematický klokan na OA
A jak naši žáci uspěli?
V pátek 16. 3. 2018 proběhla na naší škole soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN. Této
soutěže se zúčastnilo 15 studentů v kategorii JUNIOR a 18 studentů v kategorii
STUDENT. Každá třída vyslala do klání nejvýše 3 své zástupce.
Soutěžící mohli získat maximálně 120 bodů a výsledky jsou následující:
Kategorie Junior
Žák

Třída

Gabriela Pohanová 2L
Petra Doskočilová 2L
Veronika
1A
Svobodová
Kategorie Student
Žák

Třída

Lukáš

4L

Počet
bodů
40 bodů
39 bodů
35 bodů

Počet
bodů
67 bodů

Kahoun
Daniel
Tkadlec
Aleš Pícha

4B

64 bodů

4B

57 bodů

Students ́ Business Day na obchodní
akademie
3. ročník se vydařil
Ve středu 25.10.2017 proběhl na obchodní akademie 3. ročník "Students ́ Business Day",
který připravili žáci 4. ročníku.
Na této akci žáci oboru obchodní akademie v rámci veletrhu fiktivních firem prezentovali
výsledky své práce z předmětu praxe. Fiktivní firma je virtuální společnost, která je vedena
jako by skutečně existovala. Simuluje reálné procesy, produkty a služby.
Students ́ Business Day byl pozvánkou pro žáky 9. tříd základních škol i pro širokou
veřejnost, aby si fiktivně nakoupili různé druhy zboží či netradiční zážitky a zúčastnili se
doprovodného programu, tj. seznámili se s 3D grafikou, tvorbou animací a ověřili si své
znalosti z finanční gramotnosti v soutěži ZISKUJ, kterou připravili žáci oboru ekonomické
lyceum.

Adaptační kurz 1. ročníku žáků obchodní
akademie
I když jsme se těšili domů a byli jsme děsně unavení, kurz jsme si užili.
Adaptační kurz žáků 1. ročníku obchodní akademie a ekonomického lycea je výbornou
příležitostí jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv. Adaptační kurz proběhl ve
dnech 6. - 8. září 2017 v prostorách areálu Kamenosochařského střediska Lipnice
nad Sázavou. Během různých zážitkových aktivit se žáci učili poznávat své nové
spolužáky více do hloubky, komunikovat spolu, lépe si vzájemně rozumět, hledat společná
řešení a spolupracovat. Přátelskou atmosféru vytvořili učitelé naší školy, kteří pro žáky
tento kurz připravili.
A jak hodnotili adaptační kurz sami žáci?
Třída 1. AB na Lipnici
Na začátku září jsme se společně s naší třídní učitelkou Blankou Hrnčířovou a několika
dalšími učiteli vydali na třídenní adaptační kurz do Lipnice nad Sázavou. Autobus nás však
nezavezl až na místo našeho pobytu, ale do nedaleké vesničky, odkud jsme už šlapali
po svých. Cesta do Lipnice byla dlouhá, ale zajímavá a plná her. Úkoly jsme při nich
museli plnit společně.

I náš další program na Lipnici byl bohatý. Celé dny byly plné různých aktivit, čas
na lenošení nám opravdu nezbýval. Hráli jsme spoustu her, jak individuálních, tak hlavně
týmových. Většinou jsme byli rozděleni do družstev a hráli společně, Některé hry byly
fyzicky náročnější, jiné byly zaměřené spíš na přemýšlení. Postupně jsme se při nich
vzájemně lépe a lépe poznávali.
A co se nám nejvíce líbilo? Skalní golf, tvorba koláží, procházka na hrad, lyže, výroba
triček…. Chybu neměla ani noční stezka odvahy zakončená táborákem. Při něm jsme
přednesli své básničky a příběhy, které jsme vymysleli na předem zadaná slova.
Celý adaptační kurz pro nás byl úžasným zážitkem. Za tři dny jsme se celkem dobře
poznali a skamarádili. Tak snad i následující čtyři roky, které nás ve škole čekají, budou
stejně úžasné.
K. Hliňáková, S. Semrádová, M. Vacková, D. Pechová, K. Koubíková a M. Repáč
Líbilo se mi, že jsem poznala své spolužáky. Už vím, jak se kdo jmenuje, poznala jsem víc
našeho třídního pana učitele. A velice jsem si užila skalní golf.
Celý kurz hodnotím velmi kladně. Byl ve velmi hezkém prostředí, forma seznamování se
mi líbila a většina her byla zábavná. Jediné, co se mi nelíbilo, bylo ubytování, bylo tam
všechno dost špinavé, ale na druhou stranu byl to takový kurz „o přežití“. Určitě bych si ho
zopakovala.
Na adaptačním kurzu se mi velice líbilo prostředí (příroda) a hlavně lidi. Myslím, že jsme si
sedli a bylo to fajn. Nelíbilo se mi ubytování.
Strávila jsem 3 dny se svělými lidmi. Nikdo nenadával, když zjistlil, že je se mnou ve
skupině, spolupracovali jsme jako tým.
Líbilo se mi, že jsem se opravdu seznámila se svými spolužáky. Líbilo se mi hraní různých
her a výroba masek.
Líbilo se mi běžkování v lese, seznamovací hry, malování triček, noční hry.
Na Lipnici se mi nejvíc líbilo, když nám v pátek večer přivezli pizzu. Nelíbilo se mi dělání
masek a chození po lese s šátkem.
Myslím, že na adapťáku jsme se hodně poznali nejenom mezi sebou v naší třídě, ale i
s žáky druhé třídy v ročníku. Jenom kdyby bylo trochu volného času, abychom si mohli
společně někam sednout a jenom tak povídat.
Bylo to prima. Všichni jsme se rychle seznámili, a i když jsme se těšili domů a byli jsme
děsně unavení, kurz jsme si užili.
Nelíbilo se mi, že jsme neměli skoro žádné volno. Pořád jsme něco dělali a myslím si, že
kdybychom dostali čas na odpočinek, měli bychom možnost se více poznat.
Na Lipnici se mi nejvíce líbily noční hry a vymýšlení básničky. Noční hry byly velmi
zábavné a dobře promyšlené a také se mi líbilo, že byly vymyšlené tematicky, celý kurz byl
propojen tématem mafie. Jako klad celého pobytu vidím i to, že jsem se dokázal sblížit se
svými spolužáky.

Nelíbilo se mi, že jsme byli celý den venku, nebyl čas na odpočinek, málo přestávek, byl
jsem bez proteinů. Těšil jsem se zpět domů na svou postel, na svůj dům, lednici a hlavně
na svoji sprchu. Prostě jsem se těšil na svoje soukromí a na to, že zase budu žít svůj
životní styl.

Ukázka psaní na klávesnici od
devítinásobné mistryně světa
XXI. talentová soutěž žáků základních škol v psaní na klávesnici PC.
V pátek 20. října 2017 se v budově obchodní akademie konala již XXI. talentová soutěž
žáků základních škol v psaní na klávesnici PC. Soutěže se zúčastnili zástupci ze 7
základních škol, celkem 42 žáků. Soutěžící psali po dobu 30 minut ve výukovém programu
ZAV.
První 3 místa obsadili žáci za Základní školy Košetice, kteří si odvezli diplomy a věcné
ceny. Soutěž družstev, kam se započítávají 3 nejlepší výkony žáků školy, vyhrála ZŠ
Košetice, před zástupci ze ZŠ Čechtice a ZŠ Hořepník. Všichni soutěžící obdrželi za účast
v soutěži pamětní list.
Výsledky jednotlivců i družstev naleznete v přiložených výsledkových listinách.
Všichni účastníci se zájmem zhlédli ukázku psaní od devítinásobné mistryně světa Ing.
Heleny Zaviačičové.
Všem vítězům ještě jednou blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast v soutěži.

Prezentiáda 2018
Grandfinále soutěže.
Ve dnech 26. a 27. dubna se žáci Nikol Kubátová a Lukáš Kahoun ze 4. ročníku
Ekonomického lycea naší školy zúčastnili česko-slovenského finále, které se uskutečnilo
na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Při příjezdu na finále musel každý tým odevzdat 90 sekundové video na téma jak se
připravit na finále. Během prvního dne měly týmy za úkol připravit 5 – 6 minutovou
prezentaci na jedno z témat „Moje první ne“ nebo „Kvantita či kvalita.“ Náš tým, který
reprezentoval celou Vysočinu, si zvolil téma Moje první ne. Na přípravu této prezentace
měly skupiny 10 h. Druhý den nastala hlavní část soutěže, kde zástupci jednotlivých krajů
prezentovali zvolené téma.
V česko-slovenské konkurenci nejlepších týmů jednotlivých krajů obsadili krásné 8. místo.

Tak zase příště, krásné Katalánsko!
Poznávací zájezd do Katalánska 4.-10.9.2017

Začátkem září odjela skupina 46 studentů Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov
spolu se třemi učitelkami na poznávací zájezd do Katalánska. Cesta vedla přes Rakousko,
Itálii, Francii a Monako, kde byla naše první zastávka. Navštívili jsme Monte Carlo s jeho
kasíny, Oceánografické muzeum, Knížecí palác a katedrálu s hrobem slavné manželky
monackého knížete Grace Kellyové. Nechyběla ani prohlídka slavného okruhu Formule 1.
Další den jsme již přejeli do Španělska – do provincie Katalánsko. První zastávkou bylo
městečko Figueres – rodiště malíře Salvadora Dalího, kde nás uchvátilo jeho muzeum
s mnoha obrazy a uměleckými díly. Následovala prohlídka malebného městečka
Cadaqués , kam se v minulosti sjížděli malíři a umělci pro jeho kouzelnou atmosféru.
Na další tři noci jsme se ubytovali v kempu v městečku Calella, které leží přímo u moře.
Možnosti koupání, která se zde nabízela, mnozí často a rádi využívali.
Jedním z nezapomenutelných zážitků byla návštěva poutního místa a kláštera v horách
Montserratu, kde jsme se kochali nádhernými vyhlídkami i zpěvem malých chlapců
z vyhlášené klášterní školy.
Hlavní město Katalánska Barcelona bylo vrcholem našeho programu. Zejména pak
návštěva památek Antonia Gaudího – monumentální katedrály Sagrada Familia a parku
Guell. Večer jsme navštívili nádherně barevné představení hrající fontány. Druhou část
prohlídky Barcelony tvořila návštěva gotické čtvrti se starobylou katedrálou a proslulá třída
Las Ramblas s nesčetnými stánky, restauracemi, živými sochami a čilým ruchem.
Na své si přišla i skupinka milovníků fotbalu a zejména místního klubu FC Barcelona,
jehož domovský stadion Camp Nou mohli navštívit a vidět na vlastní oči.
Závěr našeho pobytu patřil vyjížďce po moři do městečka Tossa de Mar. I když nám
počasí ten den moc nepřálo, což se projevilo velkými vlnami a značným houpáním lodi, byl
to jistě nezapomenutelný zážitek.
Celý program zájezdu byl velmi pestrý a vnímavému pozorovateli nabídl mnoho zážitků.
Velkou zásluhu na tom měla velmi dobrá průvodkyně a skvělí páni řidiči. Tak zase příště,
krásné Katalánsko! Hasta la vista!

Mezinárodní soutěž "Přírodovědný
klokan"
Soutěžili žáci ekonomického lycea.
Dne 11. 10. 2017 se 29 studentů 1. L a 2. L Obchodní akademie Pelhřimov zúčastnilo
mezinárodní soutěže „Přírodovědný Klokan“. Nejlepšího výsledku dosáhla Adéla
Beranová, která získala 58 bodů ze 120 možných, na druhém místě skončila Petra
Doskočilová se 49 body a na třetím místě se umístil Filip Kafka se 48 body.
Na pomyslných stupních vítězů letos skončili studenti ze třídy 2. L

Žáci OA a gymnázia navštívili Prahu
Exkurze byla velmi zajímavá, poutavá a také naučná.
V pondělí 9. října 2017 se studenti 3. ročníku OA posíleni o patnáctičlennou skupinu
čtvrťáků z gymnázia vydali na exkurzi do Prahy. Dopoledne prošli Královkou cestu a
po krátkém rozchodu na Staroměstském náměstí se vydali do Židovského muzea. To
představuje procházku územím bývalého pražského židovského gheta, z něhož
po rozsáhlé asanaci na konci 19. století zůstaly jenom některé synagogy a část starého
hřbitova.
Jak hodnotí exkurzi žáci?
Včera jsme navštívili Prahu. Nejprve jsme prošli Královskou cestu, která je velmi krásná a
podle mě si spousta Čechů ani neuvědomuje, co tady vlastně máme. Odpoledne jsme
navštívili Židovské muzeum. V něm mě nejvíce zaujala Pinkasova synagoga, kde byla
na zdech napsána jména obětí holocaustu. Uvědomila jsem si, že si ani nedokážu
představit, jaké to pro ně tenkrát muselo být.
Královská cesta se mi moc líbila, protože jsem se těšila na procházku nejkrásnějšími
uličkami Prahy. Židovské muzeum bylo velmi zajímavé, protože jsme měli milou
průvodkyni a všechny informace nám podala tak, abychom je pochopili. Nejvíc ze všeho
na mě zapůsobil židovský hřbitov, kde se nacházejí tisíce hrobů.
Počasí se vydařilo, a tak bylo v Praze krásně. Královská cesta byla nádherná a díky
počasí se nám na několika místech otevřely nádherné výhledy na Prahu. V Židovském
muzeu jsme se dozvěděli hodně informací o tom, jak tady Židé žili a jak s nimi bylo
zacházeno např. za druhé světové války. Nejvíce nás upoutala Pinkasova synagoga se
seznamem tisíců obětí holocaustu. Jenom paní průvodkyně byla hodně upovídaná, a tak
ke konci prohlídky už jsme byli všichni unavení a přestávali dávat pozor.
Návštěva Židovského muzea, především části, kde se nacházel starý židovský hřbitov,
pro mě byla velmi zajímavá, poutavá a také naučná. Královskou cestu jsem v Praze prošla
již několikrát, ale pokaždé mi přijde něčím jiná a novější.
V Židovském muzeu jsem se dozvěděl něco z historie putování Židů a spoustu informací
o jejich kultuře. Měli jsme možnost seznámit se s jejich zvyky, které Židé dodnes dodržují a
řídí se podle nich.
Exkurze do Prahy splnila moje očekávání. Prošli jsme Královskou cestu, kde ale bylo
velké množství turistů. V Židovském muzeu to bylo zajímavé, prohlídka byla tak akorát,
nebyla ani dlouhá, ani krátká. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze života židovského
národa. Paní průvodkyně byla fajn a dobře se poslouchala. Doufám, že jsou před námi
ještě další podobné exkurze.

Vynikající úspěch studentek obchodní
akademie
Regionální kolo soutěže Navrhni projekt
Vynikajícího úspěchu dosáhly studentky 3.A obchodní akademie Eva Straková, Barbora
Joklová, Ivana Zajíčková a Ivana Berková. S projektem Praxe přes hranici zvítězily
v regionu Jihovýchod a postupují do celostátního kola soutěže. Blahopřejeme!

Zlato a stříbro z krajského kola
Prezentiády
6. dubna 2018 se v Havlíčkově Brodě konalo krajské kolo Prezentiády. A našim
studentům se zadařilo!
Vítězem se stal tým „Nikča a Lukáš“, ve složení Nikola Kubátová a Lukáš Kahoun ze 4. L.
Na druhém místě pak skončil tým „Spanžbop“, ve složení Tereza Molíková a David Viktora
z 2. B. Oba týmy prezentovaly letošní téma „Co nám doma neřekli“.
Vítězové postupují do československého „Grandfinále“, které se koná 26. - 27. 4. v Brně.
Z druhých míst bude vybrán ještě jeden tým jako „divoká karta“, tzn. i tým „Spanžbop“ má
ještě šanci se dostat do „Grandfinále“.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

