
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Vážení učitelé, žáci, 
 
blíží se konec roku 2012. Před námi jsou nejkrásnější 
svátky v roce Vánoce. Všichni se těšíme na volno, 
klid, pohodu a možná i na nějaký ten dárek, který nám 
„Ježíšek nadělí“. Jsou to svátky klidu, a tak doufáme, 
že je všichni v klidu, bez zbytečného shonu, bez 
zbytečného přepínání prožijeme, odpočineme si  
a v novém roce budeme nastupovat do školy s chutí  
a radostí. Užijte si svátky a volné dny co nejlépe 
budete moci, pobavte se s přáteli, navštivte své 
příbuzné a přitom na sebe dávejte pozor. 
 
Všem vám přejeme klidné vánoční svátky a v novém 
roce především zdraví, štěstí a mnoho osobních i 
pracovních úspěchů. 

. 
 Olympiáda v českém jazyce 2012/2013 – školní kolo 

 
1. místo   Tereza Kolářová, CR2 
2. místo   Kristýna Kováčová, HC1 

                     Karolína Soukupová, HT4A 
     3. místo   Kristýna Frolíková, HT4A  
                     Jakub Chvojka, HT3A  
 
Olympiáda v českém jazyce (školní kolo) se uskutečnila na naší škole 22. 11. 2012. 
Zúčastnilo se 12 žáků, nejvyššího počtu bodů dosáhla Tereza Kolářová z CR2. 
 



 

 
 
 

Vyhodnocení soutěže „Nejzajímavější prázdninový zážitek“ 
 

1. místo  Kristýna Kováčová HC1: Tajemný muž 
2. místo  Sarah Dikanová PO1B, Eliška Nováková HT3B 
3. místo  Michal Soukup PO2B, Veronika Fousová OB3 

 
     4. místo   Jiří Šebesta HT3B, Daniela Šenkýřová HT3B, Simona Hrabětová 

PO2B, Pavel Čondl PO1B 
 
Soutěž probíhala od září do října, poté byla vyhodnocena a jednotliví výherci byli již 
odměněni. 

Tajemný muž  

Letošní léto jsem strávila doma nebo venku na výletech, které se mi líbily. Každý den jsem jezdila se svým 

koněm ven a vychutnávala si zasloužené volno. A samozřejmě jsem nezapomínala ani na své přátele. 

Stal se mi o prázdninách pozoruhodný příběh. No posuďte jej sami… 

Byla to jedna ze sobot, kdy jsem se prostě sebrala a řekla si: „Dost!“ Odjela jsem vlakem pryč, tentokrát do 

Prahy. Celý den jsem strávila se svými přáteli, chodili jsme po Praze a za doprovodu hlasité hudby jsme se 

kochali pohledem na Vyšehrad. 

Po nádherně stráveném odpoledni jsem se odebrala k vlaku. Sedla jsem si do prázdného kupé a sama pro 

sebe si řekla: „Konečně domů!“ Dala jsem si sluchátka do uší a začala jsem přemýšlet, přemýšlela jsem tak 

soustředěně, že jsem si ani nevšimla muže, který si přisedl ke mně do kupé. Vlak vyjel z nástupiště. Asi tak 

po půl hodině jsem si všimla, že muž nemluví a ani se nehýbe, díval se stále na špičky svých starých 

kožených bot. Na sobě měl dlouhý černý kabát, klobouk, který mi bránil podívat se mu do obličeje a 

v sevření držel kufřík. „Není vám nic, pane?“ zeptala jsem se. Neodpověděl mi, jen se dál díval do země, a 

tak jsem si ho snažila nevšímat a on dál svíral v objetí svůj kufřík. 

Po dalších pár minutách se zvedl, podíval se letmo na mě, s pokynutím hlavy odešel z kupé a zmizel za 

závěsem. Vtom jsem si všimla, že pod sedadlem nechal kufřík. Chtěla jsem mu ho odnést, jenže když jsem 

snažila kufřík zvednout, ani se nepohnul! Vyšla jsem tedy z kupé, abych na muže zavolala. Spatřila jsem ho, 

chtěla jsem na něj zavolat, ale najednou, jako by se začal rozplývat, prostě mizel. S úlekem jsem zašla zpět 

do kupé a posadila se. Se zběsilým bušením srdce mi na čele vyrašily kapky potu, najednou jsem si všimla, 

že už v kupé není ani ten kufřík! Podívala jsem se z okna a v tu chvíli jsem ho spatřila. Odcházel po cestě od 

vlaku i se svým zavazadlem. Najednou se zastavil, setmělo se, začal foukat vítr a dolů po okně začaly stékat 

kapky deště. Muž se na mě podíval, zamával a zmizel v oblaku prachu. 



  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V úterý 11. 12. 2012 navštívili žáci PO2B s průvodkyněmi z CR3 Nikolou Formánkovou a 
Petrou Chlapovičovou Pražský hrad. Chrám sv. Víta a Starý královský palác s Vladislavským 
sálem nám přiblížila průvodkyně z Hradu, děvčata z cestovního ruchu si připravila plán cesty, 
informace o sídle českých králů a prezidentů a dovedla nás přes Karlův most na Staroměstské 
náměstí.  
Doufám, že se přes nepřízeň počasí všem výlet líbil a každý z nás si rozšířil vědomosti o místech, 
která můžeme navštěvovat mnohokrát za život a vždy objevíme něco nového. Mgr. Marie 
Chramostová 
 

 

 

 

 

Vlak se opět rozjel, rozjasnilo se a pokračovalo se v cestě. Cítila jsem se divně, nedokázala jsem si to vůbec 

vysvětlit a najednou se ozvala rána a já s úlekem vyskočila ze sedadla, v tu chvíli jsem si uvědomila, že to 

byl naštěstí jen sen a v duchu jsem se zeptala: „To jsem vážně měla tak hrozný sen?“ Sedla jsem si zpátky na 

sedadlo, zpocená, vyděšená a nic nechápající jsem dokončila svoji cestu domů. Dodnes jsem nezjistila, zda 

se mi to všechno jen zdálo, nebo to byla skutečnost. Jedno však vím zcela jistě. Na sen to bylo až příliš živé.  

 autorka: Kristýna Kováčová, HC1, vítězka soutěže 

Zajímavý příběh z prázdnin 

 

O letošních prázdninách jsem neměl na nic mnoho času. „Letní příprava!“ Většina z vás asi ani neví, co to znamená, a 

je těžké si představit, co taková letní příprava obnáší. 

Kromě desítek naběhaných a stovek ujetých kilometrů na kole to také znamená obětování skoro veškerého volného 

času, kterého by mělo o prázdninách být hodně. Jenže když vás něco baví a chcete něco dokázat, je potřeba to dělat 

naplno a něco pro to obětovat. Letní příprava měla celkem tři fáze. První dvě byly velice náročné z pohledu fyzických 

a také psychických sil. Ale na třetí a poslední část jsme se všichni těšili, nejen z důvodu, že všechna dřina povolí, ale 

také proto, že pojedeme na týdenní soustředění do jihočeské Soběslavi. A o tomto soustředění vám budu vyprávět. 

Týká se to jednoho večera. Jelikož jsem byl na tomto soustředění v pozici asistenta trenéra, museli jsme s hlavním 

trenérem vymyslet noční teambuilding. Toto slovo znamená týmová práce a budování týmového ducha. Na mapě 

v okolí Soběslavi bylo mnoho skvělých míst na provedení této akce. 

Po náležitém průzkumu terénu nám už nic nebránilo v jejím uskutečnění. Napsali jsme dopis s instrukcemi, který byl 

následně předán jednomu nic netušícímu hráči, který měl deset minut na to, aby shromáždil všechny hráče. Jelikož 

byl předposlední den, měl to o něco těžší, jelikož většina hráčů byla rozmístěna po okolních hospůdkách a klubech. 

Nakonec se mu to ale povedlo a byl před nimi další úkol. Zavázat si oči a vyjít ven. Venku jsme je postavili do řady a 

zkontrolovali, jestli účastníci nemají telefony, baterky, zapalovače nebo něco podobného. Poté se hráči rozdělili do tří 

skupin a nastoupili do aut. V dobu nástupu a převozu nesměli říct ani slovo, jinak by byla hra předčasně ukončena. 

Jakmile nastoupili, odvezli jsme je asi čtyřicet kilometrů daleko do pro ně naprosto neznámé oblasti. Cestou se nám 

povedlo asi třikrát zabloudit, kvůli naprosté tmě. Nakonec jsme se však dostali k prvnímu bodu. Když všichni 

vystoupili, byli odvedeni hluboko do temného lesa, kde si stoupli do kruhu a vyslechli si instrukce. Dostali lodní pytel, 

v němž byla kromě potřebných věcí na splnění několika úkolů také láhev rumu. Důvod byl jednoduchý. Hráči byli 

rozespalí, a tak jsme je chtěli dostat do lepší nálady. V pytli byla však i kamera, na kterou museli všechny plněné úkoly 

zaznamenat. Po našem odchodu měli všichni zůstat stát na místě a oči mít stále zakryté.  Po deseti minutách se mohli 

pustit do práce. 

Jakmile jsme hráče opustili, čekalo na nás objetí všech stanovišť, protože bylo potřeba zapálit svíčky, aby je kluci v té 

naprosté tmě vůbec našli a pak začalo to nekonečné čekání. Hráče jsme opustili přibližně v půl druhé ráno. Na 

poslední stanoviště jsme se auty dostali ve čtyři hodiny, ale kluci nebyli nikde. Dostal jsem o ně tak trochu strach a 

řekl: „Ty vole, oni se snad ztratili!“ 

Po tomto čekání u jednoho z krásných jihočeských rybníků jsme v až v půl deváté zaslechli podivné hulákání a řvaní. 

Ze začátku nikdo netušil, co to je za zvláštní zvuky. Byli to oni! Určitě jsme nečekali, že kluci přijdou v tak výborné 



 
Příznivci příbramského divadla se 

setkávají na představeních Klubu 
mladého diváka. V prvním pololetí navštívilo jeho 15 

 
 
 
 
 

 

 
Ale to bohužel ještě nebyl úplný konec bláznivého rána. Čekal na nás ještě poslední úkol a to doplavat na ostrov a 

napsat na papír, co chceme v této sezóně udělat pro to, aby byla úspěšná. Nikomu se nechtělo, není se ale co divit. 

Bylo brzy ráno a voda byla velice studená! Nakonec jsme se ale odhodlali a doplavali na ostrov. Tam proběhlo ještě 

pár věcí, jako třeba týmový pokřik.  

Bylo to sice bláznivé, ale bylo super, že vše dopadlo dobře a nikomu se nic nestalo. Druhý den nás čekal zápas, který 

jsme po hodinovém spánku zvládli a vyhráli.  

autor: Michal Soukup, PO2B, 3. místo v soutěži 

Přehled kroužků ve školním roce 2012 – 2013 
 

KMD – vedoucí Mgr. M. Chramostová 
Maturitní příprava z ČJL – vedoucí Mgr. K. Bambasová 

Dramatický kroužek – vedoucí Mgr. K. Bambasová 
Novinářský kroužek – vedoucí Mgr. K. Bambasová 

Praktická cvičení z UCE (PO2A) – vedoucí Ing. V. Klimešová 
Praktická cvičení z UCE – vedoucí Ing. P. Šaňková (PO2B, OB4) 

Ing. I. Pálková (HT4A, HT4B) 
Maturitní příprava z ANJ – vedoucí Mgr. I. Jílková 

Fiktivní firma – vedoucí Ing. V. Klimešová, Ing. P. Šaňková 
Právo – vedoucí Ing. J. Vandělík 

Posilování – vedoucí Ing. J. Vandělík 
Posilování (dívky) – vedoucí Mgr. L. Jorová 
Volejbal, basketbal – vedoucí B. Suchanová 

Maturitní příprava z ANJ – vedoucí Mgr. H. Trinerová 
„Videopohlednice z mého města“ – vedoucí Mgr. M. Špaková 

Maturitní příprava z NEJ – vedoucí Mgr. J. Šíbová 
Maturitní příprava z RUJ – vedoucí Mgr. J. Šíbová 
Maturitní příprava z ANJ – vedoucí Mgr. J. Šíbová 

Kroužek PEK (nácvik ZAV) – vedoucí Ing. M. Vašková 
Hudební kroužek (sbor, hra na kytaru) – vedoucí Mgr. J. Krůtová 

 

PO2B na Pražském hradě 
 
V úterý 11. 12. 2012 navštívili žáci PO2B s průvodkyněmi z CR3 Nikolou Formánkovou a Petrou 
Chlapovičovou Pražský hrad. Chrám sv. Víta a Starý královský palác s Vladislavským sálem nám 
přiblížila průvodkyně z Hradu, děvčata z cestovního ruchu si připravila plán cesty, informace o sídle 
českých králů a prezidentů a dovedla nás přes Karlův most na Staroměstské náměstí.  
Doufám, že se přes nepřízeň počasí všem výlet líbil a každý z nás si rozšířil vědomosti o místech, která 
můžeme navštěvovat mnohokrát za život a vždy objevíme něco nového.  

Mgr. Marie Chramostová 
 



dotvořit. 
                                                                                                                     Marie Chramostová 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

Klub mladého diváka 
 
Příznivci příbramského divadla se setkávají na 
představeních Klubu mladého diváka. V prvním 
pololetí navštívilo jeho 15 členů společně hry 
Cizinec, Drobečky z perníku a Saturnin, 
představení Jak jsem vyhrál válku zhlédnou 21. 
ledna 2013. Dotované vstupné na všechna čtyři 
představení: 200.- Kč.  
Nepřipojíte se v druhém pololetí k nám? První 
hrou uváděnou pro KMD bude Hrdý Budžes. 
Možná už jste ho viděli. My také, ale každé 
představení je originál a my, diváci, ho pomáháme 
dotvořit. 

                                   Marie Chramostová 
                                                                                                                                                  

 

 

Nové tváře na naší škole 
 
Ve škole potkáváme nové paní učitelky. Položily jsme jim několik otázek. Nejprve nám odpovídala paní 
učitelka Aneta Marková: 
 
Proč jste si vybrala naši školu? 
     Nutnost zaměstnání, kvalita ohodnocení. 
Líbí se vám tady? 
     Ano, velice. Líbí se mi budova a její zařízení. 
Co jste studovala? 
     Studovala jsem na vysoké škole filozofickou fakultu. 
Kdybyste se mohla znovu rozhodnout, vybrala byste si zase tuto školu? 
     Ano, zvolila bych tuto školu. 
Jaké máte koníčky? 
     Ráda čtu anglickou a americkou literaturu, maluju, vařím, jezdím na koni, cestuju a miluju sport, 
dělám například piloxing a jógu. 
 
Tyto odpovědi jsme získaly od paní učitelky Lenky Jorové: 
 
Proč jste si vybrala tuto školu? 
     Neměla jsem moc na výběr. A asi kvůli tomu, že tato škola byla blízko mého bydliště. Přijali mě, a 
tak jsem dál nehledala. 
Líbí se vám tady? 
     Ano, líbí. Jinak bych sem každé ráno nechodila (s humorem). 
Co jste studovala? 
     Vystudovala jsem pedagogiku, tělesnou výchovu a český jazyk v Liberci. 
Kdybyste si mohla znovu vybrat, zvítězila by opět naše škola? 
     Toto je moje první škola, tudíž nemám s čím porovnávat. 
Jaké máte koníčky? 

        Mezi moje koníčky patří sport (plavání, běžky, turistika), křížovky, čtení. 
  
Děkujeme oběma, že si na nás udělaly čas. 
 
                                                                  Marcela Bártová, Lyly Vu Nguyenová 
 



Návštěva z Mačkova 
 

Tak jako každým rokem si pro nás naši přátelé z Mačkova připravili divadelní vystoupení. 
Tentokrát nám sehráli pohádku O Karkulákovi. Přetvořili si známou pohádku do vlastní podoby 
a v tělocvičně naší školy nám ji ukázali. Pohádka nás velice pobavila, byla neskutečně vtipná a 
plná elánu Mačkovských. 

Po divadelním představení se Mačkovští odebrali do restaurace Na Plzeňské, kde si dali 
obídek a poté za námi přijeli na důl Marie, kde jsme společně prošli dvěma říšemi, říší pekelnou 
a nebeskou. V pekle jsme se pěkně báli, čerti byli zlí, nesoucitní a nezapomněli nám 
připomenout každičký hřích. V nebi už bylo veseleji, sice i tam se propíraly naše hříchy, ale už 
bylo jasné, že nám je Mikuláš odpustí. Nakonec si každý Mačkovák odnesl dáreček. 

Poslední část našeho společného dne se konala v cukrárně V Brance. Kávička a dortík 
završily skvěle prožitý den. Ještě se tady Mačkovští utkali ve znalostním kvízu a všichni byli 
samozřejmě oceněni.  

Dík patří především žákyním HT4A Míše a Pavle, ale i ostatním žákům HT4A a také 
začátečníkům z HT1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


