
                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vážení žáci,  

 

přichází k Vám poslední číslo našeho školního časopisu Isšáček. Tím se také 

prozrazuje, že je konec školního roku na dosah. Jen krůček nám všem zbývá a budou tu všemi 

vytoužené prázdniny. Léto, voda, sluníčko, volno, pohoda… a všechno další, co jen si pod 

pojmem „velké prázdniny“ představujeme.  

Chceme se s Vámi tímto číslem rozloučit a popřát Vám klidné prázdniny, žádné 

divočiny, tudíž žádné úrazy, především sluníčko, na které jsme téměř všichni čekali dlouhé 

měsíce, a krásnou dovolenou. 

Dávejte na sebe pozor, neboť zdraví máte jen jedno!  

Příjemné prázdniny a v září na shledanou.                

 K.B. 

 
Milí spolužáci, je to tady! Období, na které se těší každý z nás. Ještě několik dní a 

jsou tu prázdniny. Je až neuvěřitelné, jak rychle tento školní rok utekl. Pamatuji si, jak jsme si 

ještě nedávno ve třídě říkali, že za 300 dní jsou tu opět prázdniny. 

  Když se zamyslím nad tímto školním rokem, dovolím si říct, že byl rokem od prváku 

nejlepším. Teď od 2. ročníku jsem členem dramatického týmu. Na podzim jsme si s paní 

učitelkou Bambasovou připravili dvě divadelní hry, v jedné z nich jsem měl s Danem 

Petákem z HT2 hlavní roli. Možnost hrát školní divadlo a mít roli vůbec je úžasné a 

nezapomenutelné. Celý náš tým bude rád, když se k nám v příštím školním roce přidají další 

účastníci se zájmem o herectví . 

  Druhá věc se stala vlastně díky mému parťákovi Natanovi. Seznámil mě s jednou 

holčinou z naší školy. Nikdy mě nenapadlo, že se sblížím s takovou holkou. Ona je naprosto 

úžasná, milá a hodná! Miluju ji a sdílím s ní šťastný život. 

  Pokud se ještě vysloví slovo prázdniny, asi většině se vybaví slovo brigáda. Já letos již 

3. rokem půjdu pracovat do zemědělského družstva u nás v Krásné Hoře. Chodím sem s mým 

bratránkem Ondrou. Vykonáváme tu různé práce, jako např. pletí, zalévání květin, opravu 

elektrického ohradníku, odběry krve telatům, nebo dokonce odrohovávání telat. Tato činnost 

je ze všech zmíněných prací nejtěžší, neboť si musíte tele odchytit a dát mu hlavu do dvířek a 

během odstraňování růžků ho pevně držet, protože sebou hází a brání se. Odstraňování 

probíhá totiž rozžhavenou pákou. 

Brigádu budu mít pouze na červenec. V srpnu chci trávit čas se svou slečnou a 

cestovat s ní. Také s ní možná pojedu za strejdou, který bydlí v Kladrubech.  

Co dodat. Všem vám přeji, abyste si dvouměsíční volno užili a abyste si odpočinuli.  

V září ahoj!                       

Jan Kabíček, OB2 



Exkurze do březnického pivovaru 

 

    Dne 18. června 2013 navštívili žáci S2B pod vedením třídní učitelky Ireny Fiřtové a 

výchovné poradkyně Marie Velflové pivovar v Březnici. Tento pivovar nese označení Herold.    

    Víte, co slovo „herold“ znamená? Heroldi byli od poloviny 12. století na 

panovnických a šlechtických dvorech ceremoniáři, zároveň se vyznali ve vykládání erbů. Od 

15. století byli významnou právní autoritou, nosili zvláštní oděv – tabard. 

    Naše třída poznala, že březnický pivovar má v sobě půvab staré doby. Tamější sládek 

nás seznámil s vařením piva. 

    Po exkurzi si v podnikové prodejničce mohli plnoletí žáci nakoupit lahve březnického 

piva. 

    Nejvíce se nám líbilo v zámeckém parku, který obklopuje známý zámek. Příjemné 

posezení nám poskytly i břehy zámeckých rybníků. 

    Město Březnice musí být na své skvosty (zámek i pivovar) hrdé. 

    Výlet se nám velmi líbil a už se těšíme na další.   

                                                                                           Daniela Fiřtová a Milan Bartoš, S2B 

 

                                                                       S2B v březnickém pivovaru 

 

 

 

 

 

 



Exkurze do skláren v Nižboru 

 
    Představu o práci sklářů mají žáci a žákyně z AC1A vcelku jasnou. Jiří ví, že sklář 

fouká sklo nebo ho jinak obrábí. Třeba brousí. Myslí si, že ve sklárnách musí být horko, a že 

práce skláře nebude lehká. Anastasia se domnívá, že nejpoužívanějšími pracovními 

prostředky jsou sklářské píšťaly, pece, lisy, foukací a tvarovací stroje, chladicí agregáty, 

nástroje pro ruční tvarování a nepostradatelné jsou šikovné ruce. Jestli tyto představy 

odpovídají skutečnosti, nemohli posoudit, protože na rozdíl od svých spolužáků se na exkurzi 

do nižborských skláren nemohli vydat. 

Michaela Křížová o návštěvě skláren napsala: V úterý 11. června 2013 jsme se školou 

jeli na exkurzi do sklárny, která se nachází v Nižboru. Ten leží asi devět kilometrů od 

Berouna. Sešli jsme se v půl deváté v Jiráskových sadech a čekali na objednaný autobus. 

Zájezd vedla paní učitelka Marie Velflová, která nás přepočítala a vybrala vstupné do sklárny. 

Cesta uběhla rychle, takže jsme si stačili prohlédnout alespoň zvenku tamější zámek.     

Potom už se nás ujala paní průvodkyně, která nás seznámila s provozem sklárny. Šli jsme se 

podívat k peci, viděli jsme na vlastní oči formování skla, odřezávání přebytečného, které 

vyteklo přes formu, ve vedlejší budově pak vybrušování různých tvarů. Na závěr nám paní 

průvodkyně řekla, že ve sklárně pracují dvě stovky lidí a že pec na roztavení skla je 

v nepřetržitém provozu. Velkou radost nám udělal dárek na památku – skleněný ptáček.   

Cestou zpět jsme se zastavili v KFC, abychom si mohli koupit i něco k snědku.    

Exkurze se nám velmi líbila a těšíme se na další.                    

                                                                          žáci AC1A 

 

 

Klub Mladého Diváka 

 
    V průběhu letošního školního roku navštěvovali žáci naší školy, členové KMD, 

divadelní představení v Divadle A. Dvořáka v Příbrami. Do divadla se vydali čtyřikrát 

v prvním a čtyřikrát v druhém pololetí. Všechna představení se jim velmi líbila. Pokud ještě 

neukončili studium, rádi členy klubu zůstanou. Vzhledem k dotování vstupenek městským 

úřadem zhlédnou každé představení pouze za 50 Kč. 

      Na co se mohou těšit ve školním roce 2013/2014? Na Svěcení jara v provedení 

studentů 4. ročníku herectví KALD DAMU, na inscenaci muzikálu Dědeček automobil 

v provedení Městského divadla Mladá Boleslav, na Dámu s kaméliemi, velký romantický 

tragický příběh Alexandra Dumase, na Rande s duchem s Evou Holubovou, Oldřichem 

Víznerem, Annou Fixovou a Vojtěchem Záveským a na Školu základ života od Jaroslava 

Žáka. 

    Všechna představení se hrají od 17:00 hodin, a tak ani další den nemusí jít diváci do 

školy ospalí. 

    Pokud máte zájem o členství v KMD i vy, nezapomeňte se včas přihlásit. 

                                                                                                              M. Chramostová 

 

 

 

 

 

 



Francie – Lourdes  

Naše stáž začala 6. června, kdy nás pan Černý odvezl na letiště. V Paříži nás vyzvedl 

velice sympatický pán, který nás odvezl na druhé letiště, odkud jsme odletěly do Toulouse. 

Tam nás vyzvedl pan ředitel Quissac. Jednu noc jsme trávily ve škole v Toulouse. Ráno hned 

po prohlídce školy jsme vyrazily na cestu do Lourdes. Dorazily jsme tam kolem jedné hodiny 

odpoledne. Když jsme přijely do hotelu IBIS, hned se nás ujal ředitel hotelu, který nám vše 

vysvětlil. 

Pracovala jsem s Ájou Vopičkovou každý den od tří hodin odpoledne do deseti večer. 

Za měsíc, co jsme trávily na hotelu, jsme měly 7 dní volna, které jsme si užily. Celý personál 

byl vůči nám skvělý, přestože jsme jim nerozuměly úplně vše, co se nám snažili říct, zažily 

jsme s nimi hodně srandy a spoustu skvělých zážitků. V práci to bylo celkem fajn. Jediné, co 

pro nás bylo těžší, tak to bylo porozumět pokynům našich nadřízených. Po nějaké době 

strávené s nimi jsme jim začaly rozumět nebo spíše je chápat.  

Kdybychom měly možnost se tam vrátit nebo tam zůstat o něco déle, určitě bychom 

toho využily.       

Adriana Málková HT2 a Andrea Vopičková HT3A 

 

Veletrh fiktivních firem 

 
Dne 13. 6. 2013 odjeli žáci tříd CR2 a CR3 do krásného historického města Písek. 

Navštívili obchodní akademii za účelem konání veletrhu fiktivních firem, kterého se 

zúčastnily žákyně CR3 z naší školy. Příjezd do města byl velmi brzký, a proto měli žáci 

možnost prohlédnout si okolí, zatímco se soutěžící ve škole pilně připravovali. Po zahájení 

veletrhu měli všichni zúčastnění možnost zakoupit si například okna, masky, králíkárny nebo 

třeba poznávací pobyty od CK SAGITTA a CK DUREKS, které prezentovaly naší školu. 

Celý veletrh probíhal od 10:00 do 13:00 hodin, kdy byly vyhlášeny výsledky a pořadí 

jednotlivých soutěžních skupin. Skupina dívek z CR3 se úspěšně umístila na krásném 3. místě 

s CK SAGITTA.  

Celý den hodnotím jako velmi podařený. Počasí bylo krásné a žáci naší školy měli na 

veletrhu úspěch.                                                                        

 Aneta Kratochvílová CR2    

 

 

 

 

 

 
 

 

 


