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otevřených  
dveří

Recenze  
na den otevřených dveří
„Dobrý den paní učitelko,

moje žákyně z 9. třídy se 

zúčastnily dne otevřených 

dveří Vaší školy. Ráda bych 

se s Vámi podělila o jejich 

zhodnocení akce. Byly nadšené. 

Velice pozitivně hodnotily 

obor RG, což mě samozřejmě 

jako rodiče žáka, který se 

prezentace účastnil, potěšilo. 

Jedna žákyně se po představení 

oboru RG rozhodla, že si k Vám 

podá přihlášku. Pozitivně 

dívky zhodnotily prostory 

školy, ale především milé 

a vstřícné chování učitelů.

Věřím, že Vás pochvala 

od našich žáků potěší.

Přeji poklidný advent.

S pozdravem

Marie Svobodová 

ZŠ TGM Moravské Budějovice“
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Im Westen nichts Neues  
(Na západní frontě klid)
28. října vyšel film 
Na  západní frontě 
klid. Natočen byl, 
jak jinak, Netflixem. 
Dílo si nějakým způ-
sobem rozebereme, 
okomen tujeme a  na   

závěr i porovnáme s knihou.
Celý film začíná tím, že nám režisér v  prv-

ních minutách ukazuje krutost války, ovšem 
bez jakéhokoliv kontextu. Bezprostředně 
na  to je scéna vedena do  civilního prostře-
dí, kde hlavní postava, Paul Bäumer, jde se 
spolužáky a  vstupují do  armády. Následuje 
vlastenecký projev jejich profesora. Později 
dostávají v  místě odvodu uniformu, načež 
s největší pravděpodobností bez výcviku po-
chodují s  velkým nadšením a  písní na  rtech 
vstříc vojně, kterou mají vyhrát za pár týdnů.

Hned po příjezdu na frontu, jelikož je dešti-
vo, jsou zapojeni do práce vyhazováním vody 
ze zákopu. Děj přeskočí až do noci, kdy jsou 
ostřelováni francouzskou armádou. Bunkr, 
ve kterém jsou schováni, je srovnán se zemí. 
Čirou náhodou je Paul nalezen v troskách živý 
a nezraněn. Dostává rozkaz sbírat „psí znám-
ky“. Zjišťuje, že jeho kamarád, kterému slíbil, 
že s ním zůstane, ostřelování podlehl při útě-
ku z krytu.

Opět poskočíme v  ději, ale tentokrát ne 
o  půlden, ale rovnou o  osmnáct měsíců. 
Paul je nyní nejlepší kamarád s Katczinskym. 
Jednomu statkáři ukradnou husu a rozdělí si 
ji s  přáteli. Při loupáni brambor si všimnou 
Francouzek, které táhnou povoz. Franz, jako 
jediný, jde a odchází s nimi... Přišla polní poš-
ta a Katczinski dostal dopis od ženy. Na „toa-
letách“ ho předá Paulovi, aby mu jej přečetl, 
protože neumí číst. Během četní se o něm do-
zvídáme spoustu nových věcí.

Přátelé se vydávají hledat ztracený vlak 
s nováčky. Po prohledávání prostor se Paulovi 
naskytne strašný pohled... Přichází scéna 
s vlakem, v němž se nachází německá delega-
ce, která se vydala vyjednávat o příměří. Opět 
skočíme na návštěvu k vojsku a zjišťujeme, že 
se dává do pohybu na jinou pozici.

Druhý den se střídá, jak také jinak, po-
hled na vojsko chystající se k ofenzivě a vlak 
s Němci a již i Francouzi, kteří vyjednávají ka-
pitulaci. Během ofenzivy se vojáci dostávají 
do  francouzských zákopů, kde najdou stůl 
s jídlem a ládují se jako polní děla. Naneštěstí 
jsou vyrušeni a  nuceni opustit nepřátelský 
zákop. Na  konci bojové scény nacházíme 
charakteristickou scénu s Francouzem v díře 
od moždíře.

Ještě téhož večera se přesouváme do  vy-
jednávacího vlaku. Přišel telegram, že 

Hindenburg apeluje na  podepsání mírové 
dohody. Vojsko už slaví, ovšem Paul niko-
liv. Místo oslav nachází Tjadena v  lazaretu. 
S  Katczinskim mu donesou polévku, jejich 
dobrý úmysl se ovšem zvrátí...

Následující den je podepsána mírová doho-
da. Kat a Paul se rozhodnou jít pro vejce k far-
máři. Po útěku pryč je po nich stříleno. Kat si 
odskakuje v  lesíku na záchod, kde je postře-
len. Po odnesení do lazaretu je mrtev.

Nacházíme se v poslední scéně, kde je roz-
hodnuto, v posledních minutách války, zahá-
jit ofenzivu. Následuje krutý boj... Paul umí-
rá v  úplném závěru války, tedy 11. 11. 1918 
v 11.00.

My si nyní rozebereme klady i zápory filmu 
natočeného dle stejnojmenné knihy... Film sa-
motný mě zaujal i přes drobné detaily, jako je 
neustálé skákání v místě děje, zcela nesmysl-
né využívání hudby k vyplnění ticha, protože 
ticho naopak zintenzivňuje atmosféru celého 
filmu. Upřímně mě mrzí, že byl zcela vyne-
chán výcvik, který byl také velmi důležitý.

Podle mě je filmové zpracování na průměr-
né úrovni v  porovnání s  jinými novodobými 
filmy. Najdeme zde nějakou akci a naturalis-
tické zobrazení války, a jelikož se jedná o dílo 
západních zemí, nenajdeme zde heroické 
pokusy vojáků, které známe z  Ruska, nýbrž 
čistou realitu.

Ze všeho nejdůležitější jsou klady. Mezi ty 
můžeme zařadit to, že nám režisér ukazuje 
pravou stránku zákopové války a  zbytečné 
umírání mladých mužů, kteří jsou našeho 
věku... Najdeme zde spoustu scén bez při-
barvování a  tak, aby je pochopil každý bez 
jakéhokoliv přemýšlení, ovšem ne vždy se to 
podařilo.

Teď přichází to nejhorší, a  to zápory. 
Největším z nich je absence jakéhokoliv děje, 
i když kniha dějem překypuje. Ve filmu najde-
me i  několik scén, které zdravému člověku 
nedávají smysl (smrt posledního kamará-
da...). Mezi, dle mého názoru, nejméně zdařilé 
scény patří ta, kdy Francouzi zasahují artile-
rií bunkr, v  němž se nachází hlavní postava. 
Bunkr se rozletí do  všech stran, ale postava 
zůstává bez jakéhokoliv zranění.

Když si vše shrneme, vyjde nám, že se jed-
ná o  spíše průměrný až podprůměrný film. 
Jelikož se má, opravdu má, přestože je po-
doba stejná jako mezi psem a kočkou, jednat 
o  filmovou adaptaci knihy, tak v  mých očích 
klesá ještě o  stupeň níže. Zkrátka jestliže 
chcete film na zkrácení večera, je to stále lep-
ší volba než Titanic, který jste stejně viděli ví-
cekrát než já fitko.

Patrik Burian (HT3)

Literární šifra
Poznejte podle obrázků známá literární díla.

S T U D E N T I

Mgr. Martina Vaverková
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Účesy pro nejkrásnější svátky v roce
Žákyně druhého a třetího ročníku vytvořily kolekci slavnostních účesů pro nadcházející svátky. Přejeme vám krásné Vánoce, šťastný a úspěšný 
rok 2023. Vaše kadeřnice a kadeřníci

3D tisk v grafické dílně
V odborném výcviku jsme se intenzivně věno-
vali 3D tisku – je to proces, při kterém vznikají 
3D objekty. K  tomuto zpracování je potřeba 
mít 3D tiskárnu, filament a vhodné softwary.

Co chceme vytisknout si navrhneme přímo 
v programu pro tento druh tisku. My jsme zvo-
lený obrázek vytvořili v  Adobe Illustratoru, 
který již známe. Upravený obrázek jsme si 
uložili a  otevřeli v  aplikaci Tinkercad, kte-
rá je dostupná na  internetu a  je zcela zdar-
ma. V této aplikaci si právě můžeme obrázek 
celý vytvořit nebo doupravit a  připravit tak 
na převod k tisku. Posledním krokem bylo, že 
jsme si obrázek otevřeli v  aplikaci Prusa3D. 
Tam jsme provedli poslední úpravy a odeslali 
do tisku. Jakmile se 3D tiskárna zahřála, začal 
tisk.

 Ze začátku se tento druh tisku zdál složitý, 
ale není tomu tak. Práce nás začala tak bavit, 
že jsme si dělali plno vlastních motivů, které 
jsme si vytiskli, a některé z nich jsme si mohli 
donést domů. Byli jsme strašně rádi, že jsme 
se naučili pracovat s 3D tiskárnou. I když naše 
první tisky nebyly dokonalé, tak jsme z  nich 
měli velkou radost a řadu pěkných známek.

Ivana Šandová,  
Lukáš Dočekal (RG1)
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V Z D Ě L Á N Í
Erasmus+ v Portugalsku
Ve dnech 15. října až 5. listopadu 2022 se de-
set žáků Obchodní akademie a  Hotelové školy 
Třebíč účastnilo stáže v  rámci evropského pro-
gramu Erasmus+ v portugalském městě Braga. 

Před samotnou stáží žáci absolvovali kul-
turně-sociální kurz pořádaný naší školou, 
který zahrnoval základy odborné jazykové 
přípravy, prezentaci o  Portugalsku a  zpra-
cování motivačního dopisu. Následně bylo 
na  základě předem stanovených kritérií vy-
bráno deset žáků z oborů cestovní ruch, ob-
chodní akademie, gastronomie a  hotelový 
management, podnikání, designér v reklamě 
a kuchař-číšník.

Do Portugalska stážisté letěli z  Prahy, což 
byl pro některé obrovský zážitek, protože 
se jednalo o  jejich vůbec první let v  životě. 
Z letiště do hotelu v centru účastníky odvezli 

místní koordinátoři, kteří se o ně starali spo-
lečně s  pedagogickým dozorem po  celou 
dobu, rozváželi je do místních podniků a čás-
tečně organizovali volnočasový program. 

Cílem stáže bylo nabytí nových pracovních 
zkušeností v  oboru a  poznávání kultury cizí 
země.

Žáci v  Portugalsku pracovali v  provozov-
nách místního tiskařského studia, v  účetní 
kanceláři Bragamob, v  hotelu Moon & Sun 
Hotel a  v  restauraci Palatu. Náplň práce ko-
respondovala s odborným zaměřením všech 
stážistů, kteří se teď již orientují v cizojazyč-
ných dokumentech, umějí obsloužit hosta 
v jazyce, kterému ne vždy rozumějí, a kuchaři 
se seznámili se specifiky tamních potravin.

Přes týden stážisté pracovali a část víken-
du měli osobní volno, jehož většinou využili 

k výletům do okolních měst či poznávání zá-
koutí Bragy, navštívili hlavní město Lisabon, 
světoznámé poutní místo Fatima či vyhláše-
né Porto. Účastníci prožili spoustu krásných 

kulturních chvil, viděli oceán, zhlédli, jak tam-
ní obyvatelé tancují o  víkendech na  tradiční 
portugalskou hudbu na  ulicích, a  ochutnali 
spoustu místních dobrot.

Z reakcí žáků je zřejmé, že je stáž obohatila 
jak po stránce kulturní a jazykové, tak i spole-
čenské, naučili se větší samostatnosti a zod-
povědnosti v práci.

Účastníci stáže obdrželi certifikát o  jejím 
absolvování, který se bude dobře vyjímat 
v jejich životním portfoliu a možná jim i ote-
vře nejedny dveře v budoucím povolání.

Mgr. Klára Herudková

Stáže pro žáky byly spolufinancovány z programu Evropské unie Erasmus+.
Veškerá sdělení vyjadřují pouze názor autora, Národní agentura a Komise neodpovídá za uvedené informace.
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Pracovní stáže studentů OAHŠ na Tenerife
V rámci programu Erasmus+, prostřednictvím kterého naše škola již několik let vysílá své studenty za poznáním i zkušenostmi do různých desti-
nací Evropy, měli studenti Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč možnost vycestovat do Portugalska a na Tenerife.

STÁŽ PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE) 2022 PROGRAM ERASMUS+
V  polovině září vycestovala skupina 11 stu-
dentů z  různých oborů naší školy na  tři týd-
ny do  města Puerto de la Cruz na  ostrově 
Tenerife. Získávali zde pracovní zkušenosti 
ve firmách, hotelech, restauracích a také v ces-
tovní agentuře. Tenerife je jedním ze sedmi 
hlavních ostrovů sopečného původu v sever-
ním Atlantiku. Tato destinace byla pro naše 
studenty velkou výzvou, náš nový zahraniční 
partner nám ve všem vyšel vstříc a zajistil od-
povídající pracovní pozice pro stážisty včetně 
zajímavého kulturního programu. 

Po splnění kritérií, které jsou pro výběr 
studentů stanovené, mohli za  pracovní-
mi zkušenostmi vycestovat studenti oborů 
hotelnictví, kuchař-číšník, cestovní ruch, 
obchodní akademie, cukrář a  designér v  re-
klamě. Studenti oboru hotelnictví a  cukrář 
pracovali v  restauracích Baraka Café, Luna 
Caprese, v  baru Bee Hive a  SEOintheSUN, 
kde pomáhali s  přípravou jídel a  mouční-
ků v  kuchyni a  s  obsluhou tamní klientely. 
Studentky oboru cestovní ruch pracovaly 
v cestovní agentuře Mamio Verde a na recep-
ci v  hotelu Magec, designéři  ve  společnosti 
SEOintheSUN, kde se učili správně vytvářet 
prezentace, rovněž připravovali  letáky a  po-
zvánky na akce. Žáci OA pracovali také v této 
společnosti a postupně se seznamovali s cho-
dem podniku. Angličtina byla samozřejmě ne-
zbytnou součástí komunikace s kolegy. Také 
tentokrát  se potvrdilo, že nejlépe se člověk 
naučí cizí jazyk, pokud se nachází v cizím pro-
středí, jelikož komunikovat musí.

Stáž je ale i  o  poznávání tamní kultury 
a  o  návštěvách  památek a  zajímavých  akcí. 
Účastníci navštívili Loro park, kde viděli 

vystoupení kosatek, delfínů a tuleňů. O víken-
du absolvovali celodenní výlet na  nejvyšší 
horu Španělska El Teide. Hlavní město Santa 
Cruz je okouzlilo svou nekonvenční stavbou 
Audotoria, která se využívá především pro 
koncertní a  kongresové účely. V  neposled-
ní řadě nesměl chybět výlet do  Siam parku, 
ve kterém se nachází celá řada vodních atrak-
cí. Příjemné byly rovněž procházky kolem po-
břeží Atlantiku, kde žáci mohli obdivovat nád-
hernou faunu a flóru tohoto ostrova.

Po třech týdnech zahraniční praxe plni 
dojmů, nových poznatků,  dovedností a  také 
předsevzetí se stážisté opět museli navrátit 
do  školních lavic. Tato exotická destinace je 

pro naše studenty velice lákavá, je to velká ži-
votní zkušenost, ale také příležitost  naučit 
se  samostatnosti a  zodpovědnosti. Žáci  po-
znají jiný styl práce  a  získají nové poznatky 
ve svém oboru.

Lze konstatovat, že možnosti, které jim 
naše škola prostřednictvím programu 
Erasmus+ spolufinancovaném z  prostředků 
Evropské unie poskytla, plně využili. Díky to-
muto programu dostáváme prostředky na re-
alizaci těchto stáží. Zahraniční pobyt byly pro 
stážisty jedinečnou lekcí do dalšího života.

Mgr. Kamil Novák,  
Mgr. Pavla Malcová

Pracovní stáž studentů v portugalském měste Braga

Stáže pro žáky byly spolufinancovány z programu Evropské unie Erasmus+.
Veškerá sdělení vyjadřují pouze názor autora (Mgr. Pavla Malcová), Národní agentura a Komise neodpovídá za uvedené informace.

Měsíc filmu na školách
Jeden svět na  školách pořádá každoroč-
ně v  listopadu Měsíc filmu na  školách, letos 

s podtitulem Normalizovaná každodennost. 
Do projektu se na Borovině zapojily tyto třídy: 
C1, RGF1, RGF2, AD2, KČ2, AD3, C3 a RGF3. 
S potěšením jsme zhlédli krátké filmy z  lekce 
Vzpomínáme. Seznámili jsme se s  běžným 
životem v socialistickém Československu, přes 
zdánlivou pohodu jsme vnímali určitá ome-
zení, např. odpor k dlouhým vlasům u mladí-
ků, a uvědomili jsme si, že v současnosti tuto 
nesvobodu nemusíme zažívat. Dívky zaujalo 
téma Co se nosilo, smály se tehdejším kalho-
tám do zvonu i zvláštním účesům, chlapci se 
v oddílu Na ulici podivovali nad koupí nového 
auta na  tzv. poukázku i  nad péčí, kterou vo-
zidlům museli jejich dědové věnovat. V  části 
Víkendy se studenti seznámili s životním sty-
lem svých prarodičů, kteří se nemohli příliš re-
alizovat v kariéře, ani v cestování do zahraničí, 

a  tak se věnovali chataření. Překvapilo je, že 
obchody neměly otevřeno o víkendu. V krát-
kém filmu Volný čas se tvůrci vracejí k tehdej-
ší podobě Matějské pouti, divadlu Semafor, 
členství v Pionýru, sledování Studia Kamarád, 
sbírání céček a diskotékám. Svět dětí byl věno-
ván mateřským školám a tehdejším hračkám, 
např. nedostatkové Rubikově kostce, sběru 
papíru.

  V  měsíci listopadu se do  Měsíce filmu 
na  školách zapojily rovněž třídy studijních 
oborů. Zhlédli jsme film Normalizační loutka 
a dokument z cyklu Vzpomínáme. Tento pro-
jekt studentům umožnil uvědomit si, že se 
nesvoboda v  období normalizace dostávala 
i do nejběžnějšího života.

Mgr. Zdenka Macurová,  
Mgr. Hana Švecová
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Školní MasterChef–cukrář
aneb Učební den trochu jinak

Na začátku listopadu jsme v rámci učebního dne prvního ročníku 
oboru cukrář v  naší školní cukrárně vyhlásili soutěž. Jednalo se 
o  klání dvou týmů o  titul školní MasterChef-cukrář. Pro všechny 
to bylo příjemné zpestření výuky. Naše cukrářky šly do  soutěže 
s  nadšením, moc hezky spolupracovaly. Úkol zněl jasně - upečte 
jakýkoliv dezert, který si sami vyberete. Po náročném rozhodová-
ní poroty nakonec zvítězil tým S.O.S. Řekla bych, že se učební den 
velmi povedl. Vítězný tým dostal odměny v  podobě cukrářských 
stěrek a slaných i sladkých mlsek. Samozřejmě i tým, který nevy-
hrál, dostal cenu útěchy. Diplom dostali jak vítězové, tak poražení - 
za účast v soutěži. Myslím, že naše žákyně budou mít hezkou vzpo-
mínku na takový jeden netradiční učební den. Chtěla bych holkám 
moc poděkovat, byly jste prostě skvělé!

Natálie Velebová

Školení módních střihů
V listopadu k nám přijela školitelka Kristýna Dvořáková z firmy Matrix. 
Během tří dnů proškolila všechny tři ročníky našich kadeřnic a kadeř-
níků v oblasti stříhaní a trendů looku. U prvního ročníku se zaměřila 

na správné držení nůžek, techniky stříhání a foukanou ondulaci. V dru-
hém ročníku se stříhaly pokročilejší střihy, jako je postupné sestříhání 
a  módní ofiny. Školení u  třetích ročníků se neslo v  duchu světových 
trendů, jakým je například Wolf Cut. Nechyběl ani střih pixie a módní 
mikádo. UOV oboru kadeřník

Přednáška o kyberbezpečnosti
Dne 21. 11. 2022 k nám do školy zavítali bankéři z Komerční banky, aby 
nás seznámili s tématem kyberbezpečnosti. Připravili si pro nás prezenta-
ci a smysluplný výklad, který vedli poutavě a zábavně. Ačkoliv přednáška 
byla spíše zopakováním toho, co bychom již měli znát, dostaly se k nám 
i přínosné informace, které v nedaleké budoucnosti určitě zužitkujeme. 
Samozřejmě jsme nezůstali jen u samotné kyberbezpečnosti, povídali 
jsme si o hotovostním i bezhotovostním platebním styku, ochranných 
prvcích bankovek nebo si pouštěli krátka videa na YouTube, která nás 
například zavedla přímo do České národní banky. Jelikož jsme ve spo-
lečnosti bankéřů měli trávit celé dvě vyučovací hodiny, rozhodli se, že 

je zakončíme poně-
kud volněji. Vyhledali 
jsme si webové stránky:  
w w w.k yberhra.c z , 
na kterých se nachá-
zel interaktivní test. 
Vypracovali jsme 
ho na  svých mo-
bilních telefonech, 
zapojila se dokonce 
i  zmíněná návštěva. 
Z  mého pohledu byl 
test velice zajímavý 

a dokonale zpestřil konec přednášky. Na závěr jsme všichni, kdo proje-
vili zájem, byli odměněni maličkostí v podobě obyčejné tužky.

Dominika Picmausová, 
Viola Fedrová (PO1)
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Roadshow
Již za sebou máme několik zastá-
vek na  základních školách nebo-
-li Roadshow.  Jedná se o  jakýsi 
druh prezentace naší školy žákům, 
kteří vycházejí ze základní školy 
a nevědí nebo si nejsou jisti, kam 
jít dále. Prezentují se zde obory, 
jako jsou  například Gastronomie 
a  Hotelový management, Cukrář, 
Kadeřnice... Jako názornou ukázku 
mohu uvést  míchání nealkoholic-
kých drinků, carving (vyřezávání 
z  ovoce) nebo demonstrace umu 
našich kadeřnic.

 Dle mého názoru je tato akce úspěšná a pro-
spěšná nejen pro uchazeče, kteří se rozhodují 
mezi školami, ale i svým způsobem pro nás. 
Rozvíjíme umění komunikovat s různými sku-
pinami lidí, učíme se diskutovat  o  své  práci. 

Taktéž si osvěžíme vědomosti, které jsme na-
byli během studií a které můžeme potencio-
nálním spolužákům předat. 

Patrik Burian (HT3)

Přednáška Bankéři do škol
Žáci 2. ročníků oboru 
obchodní akademie 
se zúčastnili 21. listo-
padu 2022 přednášky 
Finanční gramotnost, 
kterou v  rámci pro-
jektu Bankéři do škol 
organizuje Česká 
bankovní asocia-
ce. Přednášejícími 
byli zaměstnanci 
Komerční banky, 
a. s., Mgr.  Kateřina 
Hobzová a  David 
Ryba. Žáci se dozvě-

děli mnoho praktických informací o  fungování bank v  České republice, o  možnostech inves-
tování volných finančních prostředků a získání úvěrů. Velmi zajímavé bylo povídání o ochraně 
účtů a platebních karet před počítačovými zločinci – hackery. V závěru přednášky žáci prokázali 
své znalosti v krátké soutěži o věcné ceny. Ing. Hana Krátká
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Den otevřených dveří
29. 11. 2022 proběhl na naší škole den otevřených dveří. Škola byla zaplněna nejen uchazeči o studium, ale také odborníky z praxe, kteří pro žáky 
uspořádali několik přednášek. Těch se nám podařilo zorganizovat téměř třicet. Tímto děkujeme všem, kteří naše pozvání přijali: Tomáš Zahradil, 
Luděk Procházka, Ing. Marcela Mrázová (Mann+Hummel), Bc. Zuzana Nováková (Mann+Hummel), Adam Smilek (Adams Bar), Pavla Venhodová 
(ČEZ), Denis Lazarov (SMS finance), Marcela Blechová (Top Salon Třebíč), Tomáš Čech (Angry Beards), Šárka Janečková (Matrix), Lucie Bartůňková 
(Bema CZ), Zuzana Rybníčková, Kamil Černý (Relativ), Petr Pavlas (Tohleto Studio), Česká whisky, zámek Valeč.

Mgr. Martina Vaverková

T É M A T É M A
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S O U T Ě Ž E
Školní kolo Olympiády v českém jazyce
Dne 1. 12. 2022 proběhlo na OAHŠ Třebíč školní kolo Olympiády 
v českém jazyce. Žáci si mohli vyzkoušet netradiční úkoly z mluv-
nice a předvést své stylistické dovednosti. Celkově se zúčastnilo 
18 studentů z 9 tříd, jež byly zastoupeny všemi ročníky studijních 
oborů. První 3 místa obsadili následující studenti:

1. místo Eva Koudelková (OA4B)
2. místo Barbora Janoušková (CR2)
3. místo Ondřej Václavek (OA3A)

Všem děkujeme za účast a vítězům gratulujeme.
Mgr. Martina Vaverková

Mladý módní tvůrce
Mezinárodní soutěž Mladý módní tvůrce 
Jihlava je určená pro žáky studující oděv-
ní a  textilní obory, dále pro kosmetičky 
a kadeřnice. 

Soutěž má dlouholetou tradici, je vždy 
na  velmi vysoké úrovni a  účastní se jí bez-
mála 30 škol z  celé republiky a  sousedního 
Slovenska. 

Letošní ročník se konal 24. 11. v DKO Jihlava 
a naši školu v oboru Kadeřník reprezentovaly 
dvě žákyně 3. ročníku Nikol Cahová a Denisa 
Vaštíková. 

Žákyně se pod vedení UOV Magdy 
Křišťálové intenzivně připravovaly na  dvě 
různé disciplíny. 

Nikol Cahová se připravovala na  dámský 
společenský výčes na téma „Bláznivé roman-
tické vlny mladé rebelky. 

Denisa Vaštíková také na  dámský spole-
čenský výčes na téma „Dancestyling Hair“. 

Oba účesy musely splňovat náročné pod-
mínky soutěže a  musely být zpracovány 
na živé modelce. V souladu s účesem je vždy 
důležitý i výstižný kostým a líčení odpovídají-
cí danému tématu. 

Od mladých soutěžících se v  Jihlavě vždy 
očekává tvůrčí a módní práce, tak jak je v sa-
motném názvu soutěže. Našim žákyním se to 
v jejich kategoriích velmi povedlo. 

Nikol Cahová se ve  svojí kategorii umísti-
la na  krásném 3. místě, kam se probojovala 
z  celkového počtu 16 soutěžících.  Denisa 
Vaštíková obsadila 9. místo z 20 soutěžících. 

Oběma žákyním patří veliká gratulace 
a poděkování za vzornou reprezentaci školy. 

UOV oboru kadeřník

Olympiáda v českém jazyce 
49. ročník, 2022/2023 

Školní kolo – zadání II. kategorie 
 

přidělené 
soutěžní 

číslo 

body 

gramatika sloh celkem 

    

                    
 Jméno a příjmení: …...………….……………… 
 

      Škola:…...………….…………………………… 
 
1. Přečtěte si následující vtip (symbol ˈ označuje hlavní slovní přízvuk, symbol ʔ označuje tzv. 
ráz neboli tvrdý hlasový začátek): 
 
Jaká je první dochovaná zmínka o krádeži bicyklu na našem území? 
Praotec Čech přišel [ˈʔokolo] roku 644. 
 
Najděte a vysvětlete dva jazykové jevy (jeden se týká výslovnosti, jeden se týká významu 
slova), na jejichž souhře je postaven komický účinek vtipu. 
 
Výslovnost:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Význam:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olympiáda v českém jazyce 
49. ročník, 2022/2023 

Školní kolo – zadání II. kategorie 
 

přidělené 
soutěžní 

číslo 

body 

gramatika sloh celkem 

    

                    
 Jméno a příjmení: …...………….……………… 
 

      Škola:…...………….…………………………… 
 
1. Přečtěte si následující vtip (symbol ˈ označuje hlavní slovní přízvuk, symbol ʔ označuje tzv. 
ráz neboli tvrdý hlasový začátek): 
 
Jaká je první dochovaná zmínka o krádeži bicyklu na našem území? 
Praotec Čech přišel [ˈʔokolo] roku 644. 
 
Najděte a vysvětlete dva jazykové jevy (jeden se týká výslovnosti, jeden se týká významu 
slova), na jejichž souhře je postaven komický účinek vtipu. 
 
Výslovnost:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Význam:  
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Ocenění za 3. nejlepší SOP
V sobotu 26. 11. 2022 převzala studentka naší školy Kateřina Cahová (nyní studentka PO1) 
ocenění od Hospodářské komory za Samostatnou odbornou práci (SOP), kterou zpracovala 
na  loňské závěrečné zkoušce v  oboru kadeřník,  na  téma „Dámský společenský výčes Star 
Dance“.

Ze  všech přihlášených 25 prací z  celé České republiky, byla tato SOP oceněná jako  
3. nejúspěšnější.

Kateřině moc gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme i nadá-
le mnoho úspěchů nejen ve studijním, ale i v osobním životě.

UOV oboru kadeřník

Celostátní soutěž ART JUNIOR
Ve dnech 3. a  4. listopadu se zúčastnily  naše 
aranžérky druhého a třetího ročníku celostát-
ní soutěže  aranžérů v  Českých Budějovicích. 
Do  soutěžního klání se přihlásilo  celkem 16 
škol. O  největší úspěch se zasloužila Marie 
Pešková z AD2, která se umístila hned dvakrát 

na  3. místě v  hlavní povin-
né  disciplíně „Maketa výklad-
ní skříně“. Obdiv získala nejen 
u  odborníků a  zástupců  škol, 
ale také od  vybraných hod-
notitelů z  řad žáků. Ještě lepší 
umístění, a to na druhé příčce, 
získala Elen Šimková z  druhé-
ho ročníku v  soutěžní disciplí-
ně počítačová grafika - obal 
na  knihu. Dále jsme soutěži-
ly  v  dalších třech  disciplínách, 
kde jsme obsadily 4., 6. a 7. mís-
to. Na soutěž žákyně připravovaly učitelky Mgr. Jitka Doležalová a Sára Křivánková.

Mgr. Jitka Doležalová 
 Sára Křivánková
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Moravský pohár 2022
Dne 24. a  25. 10. 2022 proběhl v  Kroměříži 
již 19. ročník cukrářské soutěže s  názvem 

Moravský pohár 2022. Vzhledem k  tomu, 
že naše škola se této soutěže v  předchozích 

letech pravidelně účastni-
la, chtěli jsme na  tuto tradici 
po dlouhé covidové pauze na-
vázat. S  žákyněmi druhých 
ročníků oboru cukrář jsme se 
snažily natrénovat vše nezbyt-
né pro hladký průběh soutě-
že (žákyně musely na  místě 
kompletně vyrobit slavnostní 
dort, tři druhy specifických 
výrobků a  skulpturu za  sedm 
hodin). Přes nečekané peripe-
tie, které nám ztížily přípravu 
na  soutěž, děvčata nakonec 
předvedla skvělý výkon a  za-
slouží si přinejmenším obdiv. 
Byť jsme se neumístily na oce-
ňovaných pozicích, získaly 

jsme potřebné zkušenosti nezbytné k  tomu, 
abychom mohly být příště úspěšnější.

Mgr. Ivana Šalbabová

Soutěž „O bramborovou pochoutku Vysočiny 2022“
V  pátek 21. října 2022 připravila Obchodní 
akademie a  Hotelová škola Havlíčkův Brod 
ve spolupráci s Českým bramborářským sva-
zem třináctý ročník soutěže O  bramborovou 
pochoutku Vysočiny. Šest dvoučlenných 
týmů složených z žáků gastronomických obo-
rů  škol Kraje Vysočina, Pardubického kraje 
a Nitranského kraje si poměřilo síly při přípra-
vě polévky z brambor a bezmasého hlavního 

chodu, který musel obsahovat kromě bram-
bor také houby a čerstvý sýr.

Podle vyjádření poroty si všichni soutěžící 
se zadáním velmi dobře poradili. Pokrmy byly 
chutné a na pohled lákavé.

Za naši školu se soutěže zúčastnily žákyně 
2. ročníku oboru kuchař-číšník, a to Veronika 
Fialová a  Lucie Vystrčilová. Děvčata připra-
vovala krémovou bramborovou polévku 

s  medvědím česnekem a  křupinkami z  an-
glické slaniny, jako hlavní chod pak zvolily 
pečenou cibuli na  pivě plněnou brambora-
mi s  kozím sýrem s  medem, pokrm doplni-
ly omáčkou z restovaných lišek na červeném 
víně.

Žákyně si dovezly diplom za účast v soutěži 
a načerpaly další profesní zkušenosti.

Zdenka Klímová
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Třebíčské dýňobraní 2022
Dne 29. 10. 2022 proběhl na třebíčském náměstí I.  ročník Dýňobraní. 
Pro ty nezasvěcené –  na  této akci regionální farmáři, neziskové 

organizace a místní prodejci nabízeli k prodeji své výrobky. DDM měl 
připraven program plný  aktivit a  tvoření pro děti. Taneční skupiny 
Motus a Positive předvedly ukázky krátkých tanečních vystoupení. 

Této akce se zúčastnila také naše škola. Žáci oboru Cukrář zde pod 
vedením UOV prodávali své výrobky, které den předem vyráběli v cuk-
rářské dílně. 

Zároveň zde žákyně oboru Hotelnictví tematicky vyřezávaly pod-
zimní zeleninu. 

Akce se z našeho pohledu vyvedla, prodali jsme vše, co bylo připra-
veno. Žákyně vyřezanou zeleninou potěšily zejména ty, kteří vydrželi 
až do samého závěru. 

Všem, kteří se podíleli  na  hladkém průběhu této akce, patří velké 
díky. 

UOV oboru cukrář

Propojení oborů cukrář a florista
Díky netradiční objednávce mohli cukráři navázat přímou spolupráci 
s oborem florista. Na samém prvopočátku nás oslovila paní Konečná 
(pedagogický pracovník školy), která si u nás objednala 45 kusů čoko-
ládových lízátek, jež běžně pečeme pro školní recepci. Když zmínila, 
k  jaké příležitosti tento výrobek potřebuje, nabídli jsme jí kompletní 
dohotovení - žáci prvního ročníku oboru cukrář (Nikola Halová, Julie 
Hinková, Sabina Hamerníková, Jan Holešinský) vyrobili lízátka, UOV 
oboru florista Lucie Pánková a Olga Šúteriková je krásně uvázaly, a lízá-
tková kytice byla na světě.

Děkujeme za vzájemnou spolupráci.
Mgr. Ivana Šalbabová

S P O L U P R Á C E
Občerstvení na konferenci
Jako každý rok jsme v  Náměšti 
nad Oslavou v  týdnu  od  19. do  
23. 9. 2022 chystali občerstve-
ní  na  17. ročník konference BRO 
2022 – Biologicky rozložitelné 
odpady. Konference byla pořá-
daná v  rámci cyklu konferencí 
ODPADOVÉ DNY 2022 pod zášti-
tou ministra zemědělství Zdeňka 
Nekuly, Ministerstva životního 
prostředí a  děkana FAPPZ ČZU 
Josefa Soukupa.

Na přípravě občerstvení se po-
díleli žáci 1. a 3. ročníku z oboru 

Kuchař-číšník  pod vedením UOV 
Michala Bartůňka. Připravovali 
jsme coffee breaky, v  kterých 
nechyběly například sladké tva-
rohové a  povidlové svatební 
koláčky, jablečné a  tvarohové 
záviny. Ze slaného sortimentu 
přišly na  řadu různé druhy sýro-
vých, salámových a  vaječných 
kanapek, dozdobené zeleninou 
a  čerstvými bylinkami z  naší za-
hrádky.  Ve  večerních hodinách 
se připravoval slavnostní raut, 
který se skládal z  minitortilek, 

hamburgrů, pečeného masa, růz-
ných druhů zeleninových a těsto-
vinových salátů a  minidezertů. 
Žáci z  3. ročníku se následně 
podíleli na obsluze pod vedením 
UOV Miroslavy Šrutkové.  Měli 
na starost založení stolů a hladký 
průběh obsluhy.

Ačkoliv bylo téma konference 
Biologicky rozložitelné odpady 
nepříliš lákavé, z  rautu a  coffee 
breaků byly pouze kladné ohlasy.

Učitelé ODV Náměšť n. Osl.
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Středoškolský 
pohár 
ve volejbalu 
dívek
Ve středu 9. listopadu naše škola po-
řádala okresní kolo ve  volejbalu dívek. 
Zúčastnilo se 6 týmů z  třebíčských 
středních škol. Ve  finále jsme se utkali 
s Gymnáziem Třebíč a bohužel prohráli. 
Na straně soupřek byla větší zkušenost 
a  sehranost, druhé místo je ale super 
výsledek.

Mgr. Vítězslav Svoboda

S P O R T
Středoškolský pohár 
v basketbalu dívek
Dne 16. 11. jsme opět po  roce 
pořádali středoškolský pohár 
v basketbalu dívek. Do turnaje se 
přihlásily další čtyři střední školy, 
a  tak jsme hráli nejspravedlivěj-
ším systémem každý s  každým. 
Po  celý turnaj jsme předváděli 
pěkný basketbal a  bylo vidět, že 
máme v družstvu zkušené hráčky. 
Bohužel v nejdůležitějším zápase 
jsme měli smůlu při zakončení a chyběl nám jeden jediný koš k celko-
vému vítězství. Mgr. Vítězslav Svoboda
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Středoškolský pohár v basketbalu chlapců
Dne 15. 11. 2022 se 
naše škola zúčastnila 
okresního kola v  bas-
ketbalu chlapců. V  not-
né konkurenci šesti 
třebíčských středních 
škol jsme obsadili krásné 
3. místo.  Klíčové v  boji 
o  medailové umístě-
ní bylo porazit místní 
Gymnázium Třebíč, což 
se nám zejména díky 
Stanislavu Vinklerovi po-
dařilo. O 3. místo jsme se 
pak utkali s  třebíčskou 
Akademií práva, pedago-
giky a  podnikání. Tento 
duel pak proběhl v  mar-
kantní převaze našeho 
družstva. Poděkování 
patří všem chlapcům 
za  kvalitní reprezenta-
ci školy, zejména pak 
Stanislavu Vinklerovi, 
který střelecky táhl náš 
tým.

Mgr. Lubomír Kučera

Okresní kolo ve stolním tenise dívek
Děvčata naší školy se dne 25. 11. 2022 zúčastnila okresního kola ve stol-
ním tenise. A nezůstalo jen u účasti, holky si totiž vítězstvím ve skupině 

vybojovaly postup do finále. Ve finále se děvčata utkala s třebíčským 
Katolickým gymnáziem, kde už byla znát dominantní převaha soupe-
ře. Přesto však děvčata obsadila v  konkurenci šesti třebíčských škol 
krásné druhé místo. Velmi jim gratulujeme a děkujeme za příkladnou 
reprezentaci školy.

Mgr. Lubomír Kučera
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Stubai 2022
V neděli 20. listopadu vyrazila naše skupina 
žáků, převážně ze sportovního managemen-
tu, na rakouský ledovec Stubai.

Všichni účastníci se nemohli dočkat, proto-
že pro mnohé z nich to bylo jejich první lyžo-
vání na pořádných horách.

Po celou dobu jsme pilovali techniku a růz-
ná cvičení. Počasí bylo každý den zcela odliš-
né a my jsme tak měli šanci vyzkoušet si lyžo-
vání v hlubokém sněhu, v prašanu, na krásně 
upravených sjezdovkách, někdy bohužel 
i na ledu.

Ale jelikož nás měli na  starost ti nejlepší, 
ukázali nám, že není žádný problém sjet sjez-
dovku za každých podmínek. 

První den nás čekala po  příjezdu pouze 
procházka, druhý den, v pondělí, už jsme vy-
razili na svah. Hned nás přivítalo krásné po-
časí, sice mrazivé, ale slunečné. V  úterý nás 
už v sedm hodin ráno při cestě na svah chytla 
pořádná chumelenice, ta trvala i celou úterní 

lyžovačku. Po  lyžování jsme jen těž-
ko pod hromadou sněhu hledali naše 
auta. Vyrazili jsme ze svahu o malin-
ko dřív, protože v  tomto počasí to 
bylo velmi náročné, proto  jsme se 
raději rozhodli zregenerovat na další 
den. A taky se to vyplatilo. Ve středu 
už ráno bylo vidět, že nás čeká nád-
herný den. Po  celou dobu lyžování 
jsme nad hlavou měli azurově mod-
rou oblohu a celý den jsme si užívali 
překrásné lyžování. Ve  čtvrtek jsme 
sice byli nešťastní, že budeme odjíž-
dět, ale náladu nám spravilo dopole-
dní a také bohužel poslední lyžování. 
Ve  čtvrtek se nám počasí opět vy-
dařilo a  naplno jsme si užili náš po-
slední den. Stejně jako všechny dny 
předcházející.

Všichni si odnášíme nové lyžařské 
zkušenosti a nespočet nezapomenu-
telných zážitků.

Andrea Klementová (OA4B)


