
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení žáci, učitelé, čtenáři našeho ISŠáčku, 

 

vychází letos již druhé číslo žákovského časopisu. V tomto čísle vám přinášíme články 

o exkurzích a nejrůznějších akcích školy, ale především vašich akcích, kterých jste se aktivně 

zúčastnili, které by bez vás prostě neproběhly. Přečtěte si, co všechno vaši spolužáci prožili a 

co byste i vy mohli jednou prožít. A pokud jste byli na nějaké akci, nenechte se pobízet, 

podělte se s námi o vaše zážitky, které se již znovu opakovat nebudou. 

 

 

Prezident České republiky v Příbrami 

 
 Minulý měsíc, a to v úterý 15. října zažilo naše město významnou návštěvu prezidenta 

republiky Miloše Zemana. Navštívil nás v rámci své cesty po Středočeském kraji. Den „D“ to 

byl také pro žáky naší školy… 

  Při mém vyhlížení nejvýznamnějšího muže v zemi to venku vypadalo jako v akčním 

filmu. Na každém rohu postávali muži se sluchátky v uších a dávali si znamení, jestli je 

v okolí tzv. „čisto“, očima sledovali sebemenší pohyby lidí. Prezident Miloš Zeman přijel do 

Příbrami po poledni. Nejprve zavítal do Oblastní nemocnice Příbram, kde byl s řediteli 

a zástupci integrovaného záchranného systému na obědě. Celou tuto dobu se o obsluhu staralo 

40 žáků naší školy - oboru Hotelnictví. Na tuto obsluhu se pilně a řádně připravovali, přece 

jen obsluhovali hlavu státu . Po ukončení oběda prezident v nemocnici navštívil dětské 

oddělení, kde svojí návštěvou udělal radost všem malým dětským pacientům. 

  Další zastávkou hlavy státu byl Zámeček. Tady se Miloš Zeman sešel se starostou 

města Příbrami Pavlem Pikrtem, poté spolu a s muži v černých „kvádrech“ zavítali na náměstí 

T. G. Masaryka, kde na Miloše Zemana čekala asi tisícovka lidí. Mezi nimi byli také 

protestující proti těžbě zlata u Mokrska, transparent „Pravda a lež zvítězí nad lží a nenávistí“ 

byl v rukou Pavla Novotného, moderátora pořadu TV Nova Prásk! (zároveň je synem 

známého baviče Pavla Novotného). Na náměstí po prezidentském projevu lidé dostali 

možnost položit státníkovi jakoukoliv otázku. Jeden pán se zeptal, jestli někdy přestane 

kouřit, aby nám mohl co nejdéle vládnout. S vtipem mu odpověděl, že asi ne, rovnou ale 

přiznal, že se o to pokoušel a jeho rekord byl, že nekouřil 16 dní . 

  Po ukončení setkání se státník a jeho ochranka přesunuli do Dobříše, kam se vydali 

pokračovat v cestě po Středočeském kraji.                                                                                                                        

                                                                                                                         Jan Kabíček, OB3 

 



           
            Prezident Miloš Zeman a příbramský starosta Pavel Pikrt při vstupu do Zámečku. 

 

 

Cesta do Nancy 

 

Žáci a učitelé naší školy vyjedou na odbornou stáž do Francie do města Nancy, která 

se uskuteční od 18. do 23. listopadu. Čeká nás týden, kdy naši studenti předvedou své 

dovednosti při večeru české tradiční kuchyně. Část žáků ukáže své umění při vaření a 

obsluhování a zbylá část si vyzkouší funkci průvodce. A samozřejmě také ochutnáme 

francouzskou kuchyni. 

Součástí pobytu jsou exkurze do různých gastronomických závodů. Podíváme se do 

výrobny sýrů, do čokoládovny a likérky. Navštívíme překrásné město Paříž a jeho památky.

 Všichni se už moc těšíme, až společně vyrazíme na tento týden, ve kterém poznáme 

město Nancy, vyzkoušíme si konverzaci v cizím jazyce, setkáme se se spoustou zajímavých 

lidí a získáme nové zkušenosti.    

                                                                                                            Anetta Vojáčková, CR4 

 
                                                                                                                                                                                                          

 
Vyhodnocení literární soutěže Letní setkání se zajímavým člověkem 

 

Studijní obory: 1. Tereza Gruberová, PO1 

                          2. Dominika Handlová, HC2 

                          3. Růžena Šachová, HT4A 

Učební obory:  1. Jana Gutvirtová, AC1B 

Za účast v soutěži děkujeme i dalším zúčastněným. 



Vítězná práce školní literární soutěže Letní setkání se zajímavým člověkem 

 

Autorka: Tereza Gruberová, PO1  

 

 Stalo se to 19. července roku 2013, kdy jsem dorazila na dovolenou k moři na mé 

oblíbené místo s názvem Brella. Po ubytování jsem se vydala na pláž. Bylo krásně, sluníčko 

svítilo jako o život. Vybrala jsem si místo a začala pokládat deku na oblázky, ale najednou 

přišla slečna a kupodivu česky mě poprosila, zda bych se nemohla o kousek přemístit. Toto 

místo měla totiž zamluvené ona. S ne příliš velikým nadšením jsem jí vyhověla. Po nějaké 

době jsme se daly do řeči, ona byla na pláži stejně sama jako já. 

Dozvěděla jsem se, že se slečna jmenuje Míša a bydlí nedaleko ode mě. Výškou jí 

mohu „konkurovat“, protože není o moc vyšší než já. Má plnoštíhlou postavu, snědou pleť 

a dlouhé tmavě hnědé vlasy jí sahají do půlky zad. Obličeji dominují obrovské zelenomodré 

oči, pod kterými vykukuje malý nos, pod nímž vás upoutají její plné růžové rty, které 

vypadají, jako by je na obličej někdo vmaloval. V levém uchu má tři náušnice, nejspodnější je 

největší, dominuje celému uchu a zbylé dvě ji doplňují. Pravé ucho zdobí jen jedna náušnice. 

Je to trochu nevyrovnané, ale celkový dojem působí skvěle. Míša se pyšní příjemným hlasem. 

Zní, jako by vyprávěla dětské pohádky, je klidný a vyrovnaný. Jelikož studuje na vysoké 

škole, je to inteligentní dívka. Její vyjadřování je na její věk v některých případech 

obdivuhodné. Umí se však i rozčílit, ale neznám osobu, na kterou by bylo větší spolehnutí. 

    Po skončení desetidenní dovolené se stále navštěvujeme, voláme si a píšeme. Je 

skvělá, protože nikdo nedokáže člověka podpořit více než ona. Stala se mou nejlepší 

kamarádkou a nikdy nelituji dne, kdy jsem ji potkala. 

 

Evropa zblízka 

 

Středa 16. října 2013 se nám zapsala do paměti jako bezvadný den strávený v Praze se 

skvělými kantory a fajn lidmi.   

Paní učitelka Caisová a pan učitel Noha vzali nás – Pavlu Dandovou a Danielu 

Voráčkovou z HC1, Petra Vlčka a Vojtu Poláka z HC2 - na kulturně - vzdělávací akci 

„Evropa z blízka“. Naším úkolem bylo „fotodokumentovat“ celou akci a hlavně sledovat, co 

dokáží stejně staří žáci z jiných škol. Měli jsme tak možnost porovnat, kdo lépe flambuje 

palačinky, zdobí jednohubky nebo míchá koktejly. Viděli jsme i ukázky floristické práce, 

ruční zdobení šperků a váz, práci „žáků optiků“ nebo simulátor jezdeckého koně. Někteří 

z nás si dokonce nechali propíchnout prst a změřit hladinu cukru v krvi. Také jsme si zahráli 

pexeso v němčině a naučili se představovat se v bulharštině. Na maďarštinu naštěstí nedošlo 

.  

Úplně nejvíc nás ale dostal pan učitel, který předváděl vzorovou hodinu s tablety. 

Dokonce nám tablet i půjčil, a tak jsme si mohli otestovat znalosti ze základní školy – 

pohádkové postavy, sčítání a odčítaní nebo převody jednotek. 

Celá akce se nesla v humorném duchu 

a pro nás znamenala příjemné 

zpestření školních dnů. Fotky, které 

jsme nafotili, si můžete prohlédnout 

na facebookovém profilu školního 

fotokroužku – Fotoklub ISŠ HPOS.   

 

Petr Vlček, Vojtěch Polák, HC2 

 

 



 

 

 

 

 

Profesia days 

 
      Třídy HT4B a HT4A se společně s panem učitelem Břendou a paní učitelkou 

Pálkovou dne 23. října zúčastnily veletrhu práce, který se nazýval Profesia days. Veletrh se 

konal 23. – 24. 10. 2013 v Praze.  

Na veletrhu bylo mnoho firem, které nabízely práci. Nacházely se zde firmy, které 

nebyly moc známé, a díky tomu, člověka velice zajímaly. Práci zde nabízely i firmy hodně 

známé například: Billa, Baumax, GE Money Bank, Penny Marek a další. Bylo zde i mnoho 

zahraničních firem, které měly většinou velice zajímavé nabídky práce. 

 Návštěvníci mohli chodit na různé přednášky firem, nebo si mohli vyzkoušet své 

počítačové a jazykové znalosti. „Já osobně jsem byla zvědavá, jak na tom jsem s anglickým 

jazykem, a proto jsem si šla vyzkoušet malý test v elektronické podobě. Můj výsledek mě 

mile překvapil, protože jsem zůstala na dané úrovni, kterou jsem si nastavila.“ Největší zájem 

byl však u stánku televize Nova, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet, jaké to je vystupovat 

před kamerou. Pro dámy tu bylo připraveno líčení a následné vyfocení pro vlastní životopis. 

Dále se zde návštěvníci mohli občerstvit v takovém rychlém občerstvení, anebo si mohli zajít 

na kávu do hlavního vestibulu.      

Nejspíše návštěvníky veletrhu nejvíce zajímaly drobné dárečky, které firmy nabízely, 

protože mnoho návštěvníků jich mělo „narvané“ kapsy.  

Veletrh se mi velice líbil a musím říci, že bych podobnou akci chtěla navštívit ještě 

jednou, neboť jsem si odtud odvezla mnoho informaci.   

                                                                                                        Daniela Šenkýřová, HT4B 



 

 

 
 

 

 

Odborný popis mobilu 

 

 Mobilní telefon je věc, přístroj, který je určený a vyrobený pro komunikaci mezi lidmi. 

Jenže postupem času se tento přístroj čím dál tím víc vylepšoval, nyní tady máme věc, která je 

nejen určená ke komunikaci mezi lidmi, ale také k fotografování, poslouchání hudby, 

k připojení na internetovou síť, ale také například k různým hrám a videím. 

      Pro popis jsem si vybrala svůj mobilní telefon. Jedná se o telefon značky Samsung, 

konkrétně tedy Samsung Galaxy Ace. Je to vcelku moderní telefon, černé barvy s dotykovým 

displejem. Přední část (dotyková) je pokryta hladkým a lesklým materiálem. Zadní část 

povrchu mobilu tvoří kryt, který je hrubý, aby mi mobil nemohl z ruky tak jednoduše 

vyklouznout, ovšem pokud se nám kryt na zadní straně nelíbí, můžeme ho snadno vyměnit. 

Na vrchní části telefonu je otvor na nabíječku, USB kabel a sluchátka. Z levé strany je tlačítko 

na úpravu hlasitosti a z pravé strany je tlačítko na vypnutí telefonu. Na zadní časti je 

zabudován velmi výkonný fotoaparát.  

Hlavní funkcí mobilního telefonu je tedy komunikace mezi lidmi. To umožňuje služba  

GSM (globální systém pro mobilní komunikaci). Pro správné fungování této služby je 

zapotřebí mít aktivní SIM (identifikační karta účastníka v mobilní síti). Každá SIM karta má 

přiřazeno MSISDN číslo (jednoduše telefonní číslo). 

    Dále pro poslech hudby je používán hudební přehrávač. Hudba je přehrávána ve 

formátech MP3 a WMA (zvukové formáty). Hudbu můžeme poslouchat pomocí reproduktoru 

na telefonu nebo díky sluchátkům.  

Další funkcí je fotoaparát. V mobilním telefonu je používaný integrovaný, digitální 

fotoaparát s rozlišení 5Mpix (obrazový prvek, který představuje jeden svítící bod na 

monitoru). Součástí fotoaparátu bývá digitální zoom (přiblížení obrazu) a xenonový blesk 



(světelný záblesk k osvětlení snímané scény). Pořizování snímků a videí může být až v HD 

kvalitě (velmi vysoká kvalita obrazu). 

Připojení k internetu umožňuje technologie WIFI (bezdrátová komunikace 

v počítačové síti). K využívání technologie WIFI je potřeba mít WI-FI router, který slouží 

k vytvoření bezdrátové sítě a WI-FI modul, který je zabudován do telefonu a je potřeba 

k připojení do bezdrátové sítě.  

Tento mobil vlastní spoustu jiných funkcí jako například: Bluetooth, budík, 

kalkulačka, FM rádio, kalendář, WAP, GPS a další. 

    Pokud bych měla tento mobil doporučit, udělám to. Jsem s ním naprosto spokojená. 

Vlastním ho rok a ještě jsem s ním neměla žádný závažný problém. 

                                                                                                           Lucie Kenardžievová, HC2 

 

 

 

Odborná soutěž „O pohár Blanických rytířů“ 

 

Dne 10. 10. 2013 jsme se zúčastnili soutěže ve Vlašimi „O pohár Blanických rytířů“. 

Umístili jsme se na 4. místě. Nevíme, podle čeho porota hodnotila, protože nehodnotila chuť 

výrobku. Po vyhlášení výsledků byla na programu konzultace s porotou, když jsme se ovšem 

byli zeptat, proč jsme se takto umístili a v čem bychom se měli zlepšit, porota se nám k tomu 

bohužel nevyjádřila.  

Dále byl na programu sportovní program pro soutěžící, což bylo nedomyšlené, protože 

všichni zúčastnění byli v soutěžním oblečení (když někdo upadl, ušpinil si oblečení od trávy). 

Sportovní program obsahoval: překážkový běh s podnosem, na kterém byly pohárky s vodou, 

házení válečkem na nudle a běh ve dvou na lyžích. Ale při těchto soutěžích jsme si užili 

spoustu legrace.  

A teď zpátky k cukrářské soutěži. Tato soutěž byla zároveň výstava naši hotových 

dortů na zadané téma - rozkvetlá louka. Celkem se zúčastnilo jedenáct škol. Názvy škol, které 

se umístily na prvních třech místech, bohužel nevíme.  

 

 



Náš soutěžní dort - Miloslava Turčová a Michaela Křížová, AC2A 

 

  
      1. místo 

 
 

 
                                                  2. místo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zástupci americké ambasády 

 

V úterý 5. listopadu k nám přijeli zástupci americké ambasády. V první čtvrt hodině 

nám zástupce vyprávěl o svátcích a zvycích v Americe. Ke konci této čtvrt hodiny nám pan 

zástupce řekl, že se ho můžeme ptát na jakékoli otázky. Toho jsme využili. Jedna dívka se 

zeptala, jaké české jídlo je jeho oblíbeným. Odpověď byla pro nás Čechy zajímavá. 

„Svíčková,“ zaznělo z jeho úst, a to v češtině. 

V druhé čtvrt hodině přišel jiný zástupce a vyprávěl nám o amerických národních 

parcích, neboť nejsou státem, který by oplýval památkami. Během vyprávění nám jeho 

asistent rozdával malé knížečky, které se jmenovaly „Amerika do kapsy“, ve které jsou 

uvedeny podrobné informace o Americe. Po skončení vyprávění jsme se opět mohli zeptat na 

cokoli. I tohoto ambasadora jsme se zeptali na oblíbené české jídlo. Tentokrát odpověď už 

nebyla tak zajímavá. Sice odpověděl česky, ale už nezaznělo tak typické jídlo. Dozvěděli jsme 

se, že mu chutná smažený sýr, ale také ovocné knedlíky. 

Povídání zástupců bylo velmi zajímavé, líbilo se nám, opravdu zpestřilo hodinu 

angličtiny. Mohlo by se opakovat častěji.  

                                                                                                   Vlaďka Smetanová, PO1 

 

 

 

 

 
 

 
 

  


