www.mesto-vlasim.cz

ŠKOLY

ZPRAVODAJ Města Vlašimi - č. 8 / 2009

Na obchodní akademii se sportu daří
Vlašimská obchodní akademie má pro sport výborné podmínky - krásnou a prostornou tělocvičnu i
posilovnu. Potěšující je potom fakt, že i žáci dosahují na nejrůznějších kláních odpovídajících výsledků.
Dívky se pravidelně umisťují na předních příčkách v atletice, o čemž svědčí i vítězství v zářijovém
Corny poháru, nebo ve volejbalu, kde postoupily do okresního kola v Benešově, v němž obsadily
2. místo.
Chlapci si zase úspěšně vedli ve středoškolské futsalové lize, v níž postoupili do 2. kola, ale pozadu
nezůstala ani děvčata, která se rovněž probojovala do 2. kola, i když tento sport není vysloveně
záležitostí žen a dívek.
Samostatnou kapitolou sportovních úspěchů zůstává stolní tenis. V krajském kole družstev v Mladé
Boleslavi dívky vybojovaly 1. místo, a tak postupují do republikového finále v Kostelci nad Orlicí, které
se bude konat 3. a 4. prosince. Držíme děvčatům pěsti, neboť ve dvou posledních mistrovstvích žáci naší
školy obsadili první místa a reprezentovali Českou republiku na mezinárodních mistrovstvích světa
v čínské Šanghaji a na Maltě.
Věříme, že i další sportovní činnost se bude na vlašimské obchodní akademii odvíjet v podobném
duchu, a proto všem sportovcům přejeme i do nového roku pevné zdraví a hodně úspěchů.
Mgr. Tomáš Lichtenberg

Poměřili své síly v počítačových dovednostech
Soutěž v práci s výpočetní technikou pro žáky 8. a 9.
tříd základních škol benešovského regionu uspořádala
4. listopadu vlašimská obchodní akademie.
Z 9 základních škol (Benešov Dukelská, Benešov
Karlov, Vlašim Sídliště, Vlašim Vorlina, Čechtice,
Bystřice, Jankov, Načeradec a Týnec nad Sázavou)
poměřilo své síly v psaní na PC 60 žáků a v soutěži
v ovládání PC a internetu 49 žáků. Zatímco však soutěž
v psaní na PC OA Vlašim pořádá již jedenáctým rokem,
ovládání PC a internetu bylo na programu pošesté.
„Obě soutěžní disciplíny byly velmi příznivě
hodnoceny zúčastněnými žáky i jejich pedagogickým
doprovodem. Všichni si totiž mohli porovnat své
znalosti a dovednosti v práci s výpočetní technikou, což
je důležité i pro jejich další motivaci,“ uvedli
koordinátoři soutěže z OA Vlašim ing. Ludmila
Staňková a správce sítě Pavel Neuberg.
A s jakými výsledky vůbec obě klání skončila? V psaní na PC byla nejlepší Monika Stupková, druhou
pozici obsadila Iveta Říhová a třetí místo vybojovala Sabina Křížová (všechny ze ZŠ Bystřice).
V soutěži ovládání PC a internetu získal pomyslné zlato Dominik Šach, stříbro Jan Stibůrek a bronz
vybojovali Tomáš Charvát (všichni ze ZŠ Bystřice), Petr Polášek (ZŠ Týnec nad Sázavou), Jakub Edr a
Jakub Tomíček (oba ZŠ Benešov Karlov), Petr Sokol (ZŠ Vlašim Sídliště) a Lukáš Zemina (ZŠ Vlašim
Vorlina).
Všechny jmenované vlašimská OA ocenila diplomy a sladkými odměnami. Výsledky z obou soutěží
jsou zveřejněny na webových stránkách OA Vlašim (www.vlasimoa.cz).
Mgr. Tomáš Lichtenberg

Vyzkoušeli jsem si žádat o zaměstnání
na mezinárodní úrovni
V rámci evropského projektu Comenius jsem využil neopakovatelné možnosti a ještě s ostatními žáky
Obchodní akademie Vlašim jsem se zúčastnil týdenního studijního zájezdu do německého
Hambachtalu. Mezi další účastníky patřili studenti z Německa, Norska, Švédska a Itálie.
Cílem zájezdu bylo, aby se mladí lidé seznámili s chováním při pracovních pohovorech na
mezinárodní scéně. Veškeré semináře, tzv. moduly, kterých bylo celkem pět, probíhaly pouze
v anglickém jazyce. Byli jsme rozděleni do pěti skupin, ve kterých měly své zastoupení všechny
zúčastněné země. Velkým vyvrcholením těchto sezení se staly fiktivní pracovní pohovory se zástupci
německých firem, v nichž jsme si měli možnost vyzkoušet, jaké to je žádat o zaměstnání, a navíc v cizím
jazyce. Ti nejlepší z nás měli možnost získat týdenní pracovní stáž do zahraničních firem. Zatím ale
bohužel není jasné, zda i někteří z českých studentů dostanou tuto možnost.
Studijní zájezd hodnotili jak žáci, tak i koordinátorky vyučující angličtiny z OA Vlašim Eva
Lhotáková a Alena Trachtová velmi pozitivně a za sebe i za ostatní účastníky mohu jen konstatovat, že
nám přinesl mnoho cenných rad, dovedností a podnětů, které jistě v budoucnu využijeme.
David Kroupa, 4. A OA Vlašim
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Obchodní akademie
otevře dveře pro
veřejnost
Dny otevřených dveří pořádá 6. ledna vlašimská
obchodní akademie.
Zájemci o studium i jejich rodiče si mohou v době
od 8.00 do 18.00 hodin školu prohlédnout a poznat
její velmi dobré materiálně technické zabezpečení.
Návštěvníkům se tak naskytne možnost podívat
se do zrekonstruovaných pavilonů, pracoven
informačních a komunikačních technologií,
jazykových učeben, multimediálních učeben,
odborných laboratoří, počítačových písáren,
tělocvičny a posilovny. K dispozici jim budou i
průvodci z řad pedagogů, kteří je seznámí se
studiem na obchodní akademii, se zaměřením
Ekonomika a podnikání, Evropský hospodářský
asistent, novým zaměřením Cestovní ruch a
oborem Ekonomické lyceum.
Ing. Jarmila Zábranská, ředitelka školy

Na obchodní akademii
zní angličtina, němčina
a francouzština z úst
rodilých mluvčích
Žáci 3. a 4. ročníků Obchodní akademie Vlašim
se zapojili do mezinárodního projektu Evropa dělá
školu, který je realizován v rámci vysokoškolského programu Erasmus.
Zahraniční studenti, kteří přijeli studovat do
České republiky, připravují pro naše žáky zajímavé
projekty a vedou s nimi hodiny. Tyto projekty
probíhají ve výuce cizích jazyků, což představuje
nevšední a poutavou formu, jak se naučit něco
nového a slyšet rodilého mluvčího.
Letos se nám podařilo navázat spolupráci se
sedmi zahraničními studenty, kteří se podělili
o výuku v hodinách angličtiny, němčiny a
francouzštiny. Díky nim mohou naši žáci získat
více informací např. o Napoleonovi, Johance
z Arku, německých pohádkách, polských
osobnostech, anglických městech či holandských
umělcích.
Výsledkem projektu je nejen vytvořit brožurku
či knihu na dané téma, ale především oživit výuku
cizích jazyků a umožnit žákům kontakt se
zahraničními studenty, motivovat je a zapojit do
mezinárodní spolupráce.
Prozatím se všem prezentace líbí, naši žáci jsou
nadšeni a s chutí se zapojují do konverzace.
Doufáme, že budeme moci tento projekt zopakovat
i v příštím roce, neboť je přínosný nejen pro naše
žáky a učitele, ale i pro zahraniční studenty, kteří se
tak mohou lépe seznámit s naší kulturou.
Mgr. Lucie Svobodová,
koordinátorka projektu na OA Vlašim

