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Milé čtenářky, milí čtenáři, 

právě v rukou držíte první číslo našeho školního časopisu. Chceme 

Vám přiblížit dění na škole - zhodnotit, co se stalo, upozornit na to, 

co se chystá a také Vás trochu pobavit. Rádi bychom zveřejňovali 

i Vaše příspěvky, názory a připomínky. Můžete nás kontaktovat přes 

e-mail heroldtimes@heroldovysady.cz Těšíme se na Vaše náměty 

a věříme, že i Vy se budete těšit na další čísla našich Heroldovek. 

Kateřina Malečková 

Jak jsme zví te zili v krajske m kole soute z e 

Ekonomický tým 

Tři studenti, Jaroslav Barták 

(J), Tomáš Linger (T) a Daniel 

Jaderko (D), ze 4AL se ve 

čtvrtek 22. září zúčastnili 

krajského kola 

soutěže Ekonomický tým (pod 

záštitou Asociace obchodních 

akademií). Soutěž se sestávala 

z testu z účetnictví, 

ekonomiky, informatiky a všeobecného rozhledu a jednak 

z desetiminutového vystoupení na předem neznámé téma. 

Jak jste se o soutěži dozvěděli? 

J: Řekl nám o tom profesor Klínský. My jsme se nemohli rozhoupat, 

abychom se k soutěži přihlásili a pak nakonec to dopadlo tak, že ze 

dvou týmů se složil jeden. 

Kdo se soutěže účastnil? 

D: 8 škol. 

Jak to probíhalo? 

T: Začalo to tím písemným testem, kde jsme zaškrtávali a, b, c, d. 

Odpovídali jsme všichni dohromady. Jako celý tým. 

J: Bylo tam 60 otázek na 60 minut. Jedna minuta na otázku. Na to 

jsme měli půl hodiny to zpracovat, ale nesměli jsme použít ani 

internet ani žádný knížky nebo cokoliv. Zdroj byla jenom vlastní 

hlava a vlastní představivost. 

D: Bylo to z oblasti IT, účetnictví, ekonomika, ZSV, politologie. 

Vylosovali nám téma fungování EU a její problémy. A pak jsme 

o tom měli 10 minut mluvit s prezentací. 

Co podle vás bylo nejobtížnější? 

T: Podle mě účetnictví. Ale získali jsme 51 z 60 bodů. 

D: V tom písemném podle mě účetnictví a u té prezentace asi to 

vymyslet.  Celkově jsme měli 89 bodů a druhé místo získalo 82. 

J: Nejtěžší bylo to seřadit dohromady. Nakonec jsme to zvládli 

dobře. Pěkně jsme se doplňovali. 

Jak probíhalo vyhodnocení? 

T: Vyhlašovali první 3 místa. Hlavní cenou byly poukázky do 

Palladia. 

J: Třetí místo získalo 500 Kč, druhé 700 Kč a my 1 000 Kč. 

Co očekáváte do budoucna?  

J: 6. prosince 2016 se koná celorepublikové kolo v Opavě, na které 

budeme muset připravit vlastní projekt na určité téma, který nám 

pošle Obchodní akademie Opava. 

Arnošt Kučera 

Turnaj v male  kopane  - postup do fina le! 

 

Soupiska:  Jiřinec, Karpíšek, Kurdiovský (4AL); Šahini, Varga (4BL); Peroutka 

(4CL); Hašek, Buneš (4DO); Černý, Radimský (2DO); Bouček (2BL) 

Od 26. do 30. 9. 2016 (s výjimkou středečního státního svátku) se ve 

sportovním areálu Pražačka konal turnaj v malé kopané.  Hrálo se na 

zrekonstruované umělé trávě 4. generace. Vybraní studenti naší 

školy se do turnaje zapojili ve čtvrtek 29. 9. Narazili zde na studenty 

Gymnázia Elišky Krásnohorské (GE) a Křesťanského gymnázia 

Kozinova (GK). První zápas s GE, který byl na začátku velice slibný 

s poločasovým vedením 3:0, byl nakonec vyrovnán se skórem 3:3. 

Aby postoupili, museli naši reprezentanti ve druhém skupinovém 

zápase zvítězit. I přes komplikace v druhém poločasu skončil zápas 

4:3 ve prospěch našich fotbalistů. Po vítězství narazili na 

kvalitativně velmi silný výběr SOŠ Jarov. Díky výborné taktice 

a disciplinovanosti naši reprezentanti jasně dominovali a utkání 

ovládli v poměru 4:0, a tím si zajistili postup do semifinále. Zde se 

náš tým opět střetl s GE. V semifinále naši paradoxně zápasu 

dominovali více než ve čtvrtfinále a zaslouženě postoupili po 

výsledku 3:0. Jednalo se o historicky druhý postup naší školy do 

finále Prahy v malé kopané. 

Matěj Kurdiovský, Lukáš Karpíšek 

Volejbalový  turnaj v Libni 

Soupiska: Jiřinec, Kurdiovský, Karpíšek (4AL); Ryp, Novotný, Dragoun (1AL); 

Čada (1DO); Říha (2AL) 

Jako každoročně se i letos naše škola zúčastnila volejbalového 

turnaje. Hrálo se ve sportovním areálu SK Meteor v Libni. Přihlásilo 

se celkem 20 pražských středních škol. Byly utvořeny čtyři skupiny 

po pěti družstvech. Ve skupině hrál každý s každým, na dva sety 

s možností remízy v případě jednoho vyhraného setu na každé 

straně. Volejbalisté naší školy sehráli první vyrovnaný zápas, který 

skončil nerozhodně. Ve druhém zápase náš tým podlehl 2:0 na sety, 

stejně tak jako ve třetím zápase. Ve čtvrtém a posledním utkání naši 

zvítězili 2:0. Ve skupině tak skončili na třetím, nepostupovém místě. 

Letošní umístění rozhodně nenaplnilo očekávání, doufejme, že 

v příštích letech bude naše škola úspěšnější! 

Matěj Kurdiovský, Lukáš Karpíšek 
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Ú spe ch nas ich fotbalistu  v celosta tní  
soute z i Poha r Josefa Masopusta 

 

Soupiska:  Jiřinec, Karpíšek, Kurdiovský (4AL); Šahini, Varga (4BL); Peroutka 

(4CL); Hašek, Buneš (4DO); Černý, Radimský (2DO); Bouček (2BL) 

Letos se naše škola zúčastnila 1. okresního kola, pořádaného ve 

sportovním areálu ČAFC Praha. Hra probíhala podle obvyklých 

pravidel velké kopané, ale v omezeném čase 30 minut. Vytvořili 

jsme vyrovnanou skupinu společně s Gymnáziem Altis (GA) a SOU 

U Krbu (SOU). První utkání proti GA naši fotbalisté vyhráli 5:0. 

Druhý zápas se SOU, byl až do poslední minuty nerozhodně 1:1, kdy 

Edis Šahini (4BL) přivedl skóre do stavu 2:1 ve prospěch našeho 

týmu. Díky těmto dvěma vítězstvím naši reprezentanti postoupili do 

finále, kde hráli proti studentům z Gymnázia Přípotoční. Z tohoto 

zápasu si bohužel po vyrovnaném průběhu utkání odnesli porážku 

1:0. Ta znamenala jen druhé místo v okresním kole a konec 

pohárové cesty. 

Matěj Kurdiovský, Lukáš Karpíšek 

Podzimní  jarmark 

Kde: učebna 206 

Kdy: 19. - 25. října každou přestávku delší 

než 5 minut 

Přijďte si koupit svačinu, pití či jen tak 

něco na zub! 

Svým nákupem tak přispějete na studium 

indického chlapce Vishala Ramesh 

Nagurkera. Krom příjemné obsluhy se 

můžete těšit i na překvapení! 

Akci organizuje firma Herold Aktivity. 

Tomáš Hora 

Adventní  za jezd do Regensburgu 

Jako každý školní rok Vás zve společnost OSAKA, s. r. o., na 

adventní zájezd do Regensburgu, který se koná 22. prosince 2016. 

V rámci zájezdu můžete navštívit vánoční trhy i památky. Pokud 

rádi nakupujete, nachází se na břehu Dunaje dvě největší nákupní 

centra Regensburg Arkaden a Donau Einkaufszentrum Regensburg. 

V Regensburgu můžete také navštívit Katedrálu sv. Petra, 

romantický vánoční trh na zámku Thurnů a Taxisů z Regensburgu a 

Kamenný most přes řeku Dunaj. Trhy najdete také na Neupfarrplatz 

a náměstí Haidplatz a Kohlenmarkt. 

Sabina Münzbergerová 

 

Rozhovor s paní  

profesorkou Leipertovou 

Jak dlouho učíte na této škole? 

4 roky. 

Jaké předměty vyučujete? 

Tento školní rok MAT, IKT, SMP. Dříve také 

ZEM. 

Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 

Učitelkou. 

Používala jste taháky, když jste chodila do školy? 

Skoro vůbec. Pokud ano, tak na špatně zapamatovatelná data nebo 

pojmy. 

Jaké známky jste dostávala na SŠ? 

Jedničky, dvojky. 

Byl nějaký předmět, který Vám moc nešel? 

Ano, biologie, z té jsem měla dvojku :-D 

Kde bydlíte (město), jak dlouho dojíždíte a v kolik hodin musíte 

vstávat, když jdete do školy? 

V Králově Dvoře u Berouna. Dojíždění mi trvá něco málo přes 

hodinu. Na první vyučovací hodinu vstávám v půl 6. 

Nemáte někdy chuť studenty seřezat rákoskou, jako se to dělalo 

dříve, když Vás nevnímají a zlobí? 

Ne, spíš je poslat domů. Když je to nebaví, tak ve škole nemusí být. 

Máte pořád úsměv na tváři, co Vám zlepší náladu? 

Kvalitní odpočinek (rozuměj prázdniny), jídlo (rozuměj cukr) 

a společnost fajn lidí. 

Máte nějaké domácí zvíře? 

Bydlím v bytě panelového domu, takže ne a ani po něm nějak zvlášť 

netoužím. Ale rodiče mají psa a kocoura. 

Cestujete ráda? Jakou zemi byste ráda navštívila? 

Ano, cestuji. Láká mě Latinská Amerika (Kuba, Mexiko). 

Kde se Vám z Vašich dovolených líbilo nejvíce? 

V Lloretu de Mar (Španělsko). 

Preferujete raději dovolenou v Česku nebo v zahraničí? 

V Česku - znám to tady, je to tu levnější a krásných míst, které jsem 

ještě nenavštívila, je pořád dost. Navíc si s sebou můžu vzít i kolo. 

Kdybyste mohla mít nějakou super schopnost, co by to bylo? 

Umět všechny jazyky světa a získat tím možnost žít a učit i v jiných 

státech. 

Co děláte ráda o volném čase? 

Ráda si pustím nějaký dobrý film nebo oblíbený seriál. O víkendu 

výletím v okolí Králova Dvora - pěšky nebo  na kole, někdy při tom 

vyzvedávám i kešky. Ráda nakupuji (musím mít na to ale náladu). 

Baví mě i vaření a zvelebování našeho nového bytu. 

Z čeho jste odmaturovala? 

Z českého jazyka, německého jazyka, matematiky a zeměpisu. 

Máte nějaké oblíbené či neoblíbené žáky? 

Stejně jako žáci mají své oblíbené učitele, tak i já mám své oblíbené 

žáky a třídy, do kterých chodím učit raději. Do hodnocení se ale tyto 

sympatie či antipatie v žádném případě nepromítají. 

Děláte nějaký sport? 

Jízda na kole, plavání, běh. V zimě squash a běžky. Nic ale 

profesionálně. 

 

 

Děkujeme paní profesorce za poskytnutí rozhovoru s fotkou z jejího 

dětství. V dalším čísle se můžete těšit na rozhovor s panem 

profesorem Klínským. 

Kateřina Mitrušková 


