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Naše obchodní akademie se stala střední školou roku.  

Přispěl k tomu i Klub mediální komunikace 

Druhým rokem se na naší akademii učíme o médiích. S mediální výchovou se „potkáváme“ 

v předmětech český jazyk, společenská kultura, IT a také ve volitelném předmětu  Klub mediální 

komunikace. Monitorujeme dění na škole, přispíváme do Orlického týdeníku, fotíme, natáčíme videa, 

děláme rozhovory. Dostali jsme první komerční zakázku: pro východočeskou společnost FAB jsme 

vytvořili kalendář… Podívejte se na ukázky naší práce!  

Jakub Bažant z České televize na OA TGM v Kostelci nad Orlicí 

V rámci předmětu Mediální komunikace, který je zařazen do učebního plánu na naší škole, se dne 30. 5. 2014 

uskutečnil „Mediální den“ na OA TGM. Tento den byl rozdělen do dvou dvouhodinových bloků, v rámci kterých 

nás seznámil s prací v České televizi jeden z jejích dlouholetých sportovních komentátorů Jakub Bažant.  

Pan Bažant nám představil práci 

redaktorů ve sportovním 

zpravodajství. Po jeho přednášce už 

víme, co tato práce obnáší, známe 

zhruba složení příspěvků a náplň pro 

večerní pořad Branky, body, vteřiny, 

což je mimochodem nejstarší pořad 

České televize. 

Jedním z nejzajímavějších poznatků 

je, že sportovní redakce byla vždy u 

převratných novinek v České televizi, 

ať to bylo barevné vysílání, první 

přímý přenos v ČT, vysílání v HD 

kvalitě a další novinky. 

Po této diskusi už víme, že je šance, pokud se o tento obor budeme zajímat, stát se sportovním redaktorem, 

nejprve třeba na lokální úrovni, a poté není nemožné zkusit svoji šanci třeba i v celostátní televizi. 

Redaktoři KMK při OA TGM v Kostelci nad Orlicí 

 

Beseda o Ukrajině na obchodní akademii 

Ve středu 28. 5. zavítal na OA TGM v Kostelci nad Orlicí pan Dimitrij Zinchenko, chirurg z rychnovské nemocnice, 

který ve svém volném čase pořádá přednášky, kde vypráví o své rodné zemi - Ukrajině. 

Svou prezentaci začal omluvou za silný přízvuk – v Čechách žije pouze devět měsíců, ale jeho čeština je podle 

našeho názoru velmi dobrá.  

Pokračoval vyprávěním o sobě a svém rodném městě, o Kyjevě, kde studoval, ale nás nejvíce zajímala současná 

situace. Každý už dnes určitě tuší, co se v této zemi děje, ale něco jiného je slyšet to z televizních obrazovek a 

něco jiného je vyslechnout si to od někoho, kdo tam před pár dny osobně byl. Pan doktor Zinchenko nám 

vyprávěl, jak se Ukrajina neskutečně změnila. Teď je normální, když si dva přátelé sednou někam do kavárny a 

jen o pár ulic dál je slyšet střelbu zbraní. Také nám řekl, že tam už se definitivně "uzavřely nůžky" mezi bohatými 

a chudými lidmi. Je běžnou věcí, když bohatý muž v drahém autě projíždí kolem ženy, která je nucena žebrat, aby 
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mohla přinést alespoň trochu jídla svým dětem. Ale jak se situace bude vyvíjet dál, to se můžeme jenom 

dohadovat. Později v diskuzi padla i otázka, co se bude dít s námi, s naší mladou generací? Pan Zinchenko měl i v 

tomhle ohledu jasno. Svou cestu si každý určuje sám, ale na této cestě je velmi důležité vzdělání. Vzdělávat se a 

cestovat, poznávat jiné země, způsoby života v cizině, a nakonec snažit se to nejlepší přinést i domů. Do své rodné 

země.                                                                                               

Vendula Pokorná, 1. B (Klub mediální komunikace) 

 

Obchodní akademie v Kostelci střední školou roku! 

Česká studentská unie, největší síť studentských organizací v České republice, udělila Obchodní akademii T. G. 

Masaryka v Kostelci nad Orlicí titul Střední škola roku 2012/2013 v Královéhradeckém kraji. Titul byl udělen na 

základě hlasování studentů středních škol na www.StredniRoku.cz.  

V této souvislosti se nabízí otázka: Proč mezi všemi školami v Královéhradeckém kraji zvítězila právě kostelecká 

obchodní akademie? Zřejmě proto, že je společným „dílem“ studentů i učitelů. Proto, že nabízí nejen kvalitní 

vzdělávání ve třech atraktivních oborech, ale také řadu mimoškolních aktivit od účinkování v kapele Přejetá žába 

přes sportovní akce všeho druhu až po každoroční mezinárodní lyžařské závody v Deštném v Orlických horách. 

Proto, že žáci i učitelé sem chodí rádi a jsou na to hrdí. Proto, že mnoho absolventů se rádo a pravidelně vrací a 

se školou různými formami spolupracuje. Proto, že chodit na kosteleckou obchodku do školy nebo do práce je 

prostě fajn!  

Klub mediální komunikace OA TGM Kostelec nad Orlicí 

 

Ples za námi, maturita před námi  

V den pololetních prázdnin 31. 1. 2014 se více než 500 hostů sešlo v Kulturním domě v Solnici, aby si s maturanty 

z oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum užili maturitní ples. 

Jako tradičně byl ples zahájen slavnostními nástupy obou tříd, po kterých následovalo šerpování a přípitek. 

Ředitel školy Mgr. Václav Pavelka popřál maturantům mnoho úspěchů v životě i u maturitní zkoušky. Poté začala 

volná zábava, kterou obohatila barmanská show. 

Na ples zavítala i návštěva z partnerské školy  v Anglie, jež se zúčastnila také lyžařského výcviku 1. B. 

Stejně jako mnoho generací před nimi, ani letošní maturanti si nenechali ujít půlnoční zašlapávání šerp. 

Za příjemným večerem stála výborná organizace celého plesu, za kterou byli zodpovědní studenti třetího ročníku 

a učitelský sbor.  Velký dík patří také sponzorům, jejichž dary obohatily plesovou tombolu. 



 

CZ.1.07/1.1.20/02.0047          Interaktivní výuka průřezového předmětu (Zaměřeno na mediální výchovu a ICT) 

 

L. Vacková, A. Makarčuková (Klub mediální komunikace) 
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Obchodka zazářila v Deštném v závějích umělého sněhu 

Přestože lyžák 1. A a 1. C musel být z důvodu letošní nepříznivé zimy zrušen, my jako 1. B jsme to riskli a poslední 
lednový týden jsme vyrazili do Deštného v Orlických horách. 
 

 
Po příjezdu na penzion, který se na týden stal naším druhým domovem, se na nic nečekalo a hned jsme se vydali 
na první jízdu. A většina z nás se opravdu těšila.  
Vyjeli jsme lanovkou na kopec a před zraky učitelů sjeli pár metrů směrem dolů. Ti si nás pak podle počtu pádů 
rozdělili do tří skupin. Někteří jako by se na lyžích narodili a sjížděli kopce jako závodníci. Jiní se zase museli snažit, 
aby se na lyžích vůbec udrželi. Jen si představte bandu "šikovných" středoškoláků, kterou předjede i čtyřleté 
děcko. A to ještě nebylo všechno, mezi námi všemi kličkovali naši snowboardisti, kteří by se mohli s přehledem 
zúčastnit olympiády v Soči. 
Následně si nás vzali do parády učitelé a začaly se dít věci. Začátky byly pro některé velmi krušné, a to dokonce 
tak, že mohli zem zasněženou umělým sněhem prohlásit za nového nejlepšího kamaráda. Postupem času jsme si 
všichni zvykli, to "umění" na svahu jen zlepšovali a sjezdy si čím dál více užívali. Ale snad nejvíce nám dala zabrat 
ta cesta. Jen si to představte - půl kilometru s lyžáky na nohou, lyžemi na ramenou a s usměvavými snowborďáky 
před sebou, kteří měli pohodlné boty a snowboard v jedné ruce. Tak takhle jsme si vykračovali každý den.  
 
Ale stejně pro nás byly nejlepší společné večery. Přáli bychom vám, abyste je zažili s námi, protože jsme se zasmáli 
jako nikdy. Kromě her, při kterých jsme se pobavili i lépe poznali, se nám nejvíce vrylo do paměti vystoupení 
našich pánů učitelů. První pan učitel, jako odvážný ruský bobista, svezl ve svém bobu toho druhého, v roli paní 
Putinové, manželky ruského prezidenta. A ta se na tuto událost náležitě vystrojila! Na bílé vypasované oblečení 
přidal pan učitel ještě sukni z bublinkové folie, podprsenku, kterou si musel svázat tkaničkou od bot a čepici, o 
které sám prohlásil, že v ní člověk vypadá jako nanuk. Celý výstup byl vylepšený tím, že záběry vysílané až z Ruska 
byly značně zpomalené. Nezapomeneme ale ani na radu, jak si můžeme díky lístku z metra a košili pomoci z 
nesnází, nebo na záživné vyprávění s názornou ukázkou, jak to chodilo v tanku, anebo úžasnou hru od naší 
americké lektorky, která vyrazila na kurz s námi. Díky ní a její hře jsme zjistili, jak nadané máme ve třídě herce!  
Ve čtvrtek mezi nás zavítali angličtí studenti z partnerské školy. Večírek s nimi, na němž se z kytar linula báječná 
hudba, patřil k vrcholným zážitkům celého kurzu. V pátek jsme se ještě prošli po Deštném a pak už jsme se museli 
smířit s tím, že náš lyžařský výcvik je u konce a my se budeme muset vrátit po jarních prázdninách opět do lavic.  
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Přestože jsme si v slunečném počasí občas připadali jako kokosy na sněhu, těch několik dní pro nás nebyl jen 
výcvik v lyžování. Byly to dny, na které se prostě nedá zapomenout. 
 
Tereza Králová, Barbora Nosková, Vendula Pokorná, Nikola Rolejčková (Klub mediální komunikace) 


