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PO VÁNOČNÍ PŘESTÁVCE  JSME SE OPĚT SETKALI PLNI ENERGIE DO 

DALŠÍ PRÁCE  

 

ODBORNÉ AKTIVITY  

SOUTĚŽ V  PSANÍ NA KLÁVESNICI  

Dne 19. 2. 2019 se v GSOŠE v Sedlčanech konala soutěž v psaní na klávesnici PC pro žáky 1. a 2. ročníků 

středních škol. Zúčastnili se jí žáci ze Sedlčan, Berouna, Příbrami a Neveklova. Naši studenti byli velice úspěšní. 

V kategorii prvních ročníků obsadili naši studenti Vojtěch Rada, Jiří Slaba a Boris Placer první tři místa. Mezi 

druháky zvítězila naše Tereza Polesná. Všem blahopřejeme. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2563746997031513&id=459174714155429 

ÚČETNICTVÍ VS. ÚČTOVÁNÍ  

Ve středu 16. 1. 2019 se zúčastnily 2 týmy ze 4. A ekonomiko-účetnické soutěže Účtování versus účetnictví na 

akademické půdě Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Celkem se soutěže zúčastnilo 15 týmů. Naše týmy 

obsadily 13. a 14. místo. 

REGIONÁLNÍ VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM  

Fiktivní firmy žáků 3. A – OA – FF E-Jay, s. r. o. a FF Nevestar, s. r. o. vyrazily 20. února na veletrh fiktivních firem 

pořádaný Obchodní akademií Vinohradská v Praze. 

EXKURZE 

Žáci třetích ročníků navštívili v lednu centrálu ČNB. 

Žáci třetích ročníků navštívili v únoru firmu Coca Cola. 

 

JAZYKOVÉ AKTIVITY  

OLYMPIÁDA V  ANGLICKÉM JAZYCE  

Dne 7. a 17. 1. se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. V kategorii prvních ročníků zvítězil Tomáš 

Sigmund z 1. B. V kategorii vyšších ročníků zvítězil Filip Hruška z 2. A. Gratulujeme! 

OLYMPIÁDA V  NĚMECKÉM JAZYCE  

Dne 16. 1. proběhla olympiáda v německém jazyce, kde sklidili úspěch žáci: 1. místo - M. Koblížková (3.A),  

2. místo - T. Breburdová (2. A), 3. místo - S. Slavíková (3.A). V okresním kole se pak v kategorii IIIA umístily na  

3. místě - Tereza Breburdová ze 3.A a na 5. místě - Kamila Sládková ze 2.A.    

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2563746997031513&id=459174714155429


MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ  ZKOUŠKY Z AJ  

Kromě jazykových olympiád u nás na začátku roku proběhla i jazyková zkouška LanguageCERT (computer-based 

IESOL exam), ke které se přihlásilo 10 žáků, kteří se poprali o certifikáty úrovní B1 – C1. Všichni kandidáti 

napsali test úspěšně, z toho 6 kandidátů splnilo test na úrovni High Pass. Gratulujeme! 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2574963119243234&id=459174714155429 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2561387797267433&id=459174714155429 

 

SPORTOVNÍ AKTIVITY  

LYŽAŘSKÝ KURZ - HARRACHOV 

V termínu 19. – 26. ledna vyjeli žáci prvních ročníků na lyžařský kurz do krkonošského Harrachova, kde na ně 

čekal metr sněhu a spousta zábavy. Podívejte se na fotky: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2496191877120359&id=459174714155429 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2502559709816909&id=459174714155429 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2505700412836172&id=459174714155429 

LYŽAŘSKÝ KURZ - APRICA 

Druhá polovina prváků odjela lyžovat do italské Aprici. Fotky zde: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2501576709915209&id=459174714155429 

KURZ BĚŽECKÉHO LYŽOVÁNÍ - HARRACHOV 

Žáci druhých a třetích ročníků se zúčastnili povinného kurzu na běžkách. Účasti jistě nelitovali. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2524140554325491&type=1&l=fc360c5acc 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2503595909713289&id=459174714155429 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2506005582805655&id=459174714155429 

a ještě jedno video: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2525072027565677&id=459174714155429 

KURZ BRUSLENÍ  

Druhý ročník podstoupil 4hodinový kurz bruslení na stadionu v Benešově, kde žáci měli příležitost vyzkoušet si i 

hokejový zápas. V dalším měsíci druháky čeká kurz plavání v plaveckém areálu Měřín. 

FUTSAL DÍVEK - DIVIZNÍ FINÁLE  

Žákyně naší školy se utkali s dívkami z Havlíčkova Brodu, Jihlavy, Tábora a Sedlčan. Jednou výhrou a jednou 

remízou se umístili na 3. – 4. místě. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2574963119243234&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2561387797267433&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2496191877120359&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2502559709816909&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2505700412836172&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2501576709915209&id=459174714155429
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2524140554325491&type=1&l=fc360c5acc
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2503595909713289&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2506005582805655&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2525072027565677&id=459174714155429


OSTATNÍ AKTIVITY  

MATURITNÍ PLES OA NEVEKLOV 

Čtvrté ročníky rozdělily v posledních dnech svou pozornost mezi přípravy na maturitu a přípravu na maturitní 

ples, který se konal 23. února v KD Karlov. Věříme, že ples se všem líbil a dobře se bavili. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2544490392290507&id=459174714155429 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2581795231893356&id=459174714155429 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2576590845747128&id=459174714155429 

BAREVNÉ DNY  

Studentská společnost DOORS zorganizovala barevný týden, při kterém žáci i učitelé ladili. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2549086848497528&id=459174714155429 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2559132220826324&id=459174714155429 

POMÁHÁME  AFRICE 

Naše žákyně Tereza Růžičková uspořádala akci, jejíž výtěžek pomůže prostřednictvím UNICEFu lidem 

v rozvojových zemích. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2562878007118412&id=459174714155429 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2562883490451197&id=459174714155429 
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