
Den jazyků 
 

Dne 6. října 2010 proběhl na naší škole projektový den s názvem „Den 
jazyků.” Této akce se zúčastnili žáci ze tříd CR2, HT2A a HT2B. Zhruba dva 
týdny před tímto projektovým dnem žáci tvrdě pracovali na svém zadání. 

Každá jazyková skupina si měla vylosovat jednu zemi, o které posléze 
budou vyprávět: o zajímavostech, krásách, historii i o životě všedních lidí. Žáci 
prezentovali země jako Rusko, Austrálii a Nový Zéland, Velkou Británii, 
Německo, Rakousko, Švýcarsko, Kanadu a USA v jazycích, kterými se v těchto 
zemích hovoří. 

Pro tento projekt byla důležitá prezentace. Některé jazykové skupiny 
použily ve své prezentaci obrázky přírody, měst, historických památek, zvláštností, 
ale také tradic. Dokonce někteří pro zpestření svoji ukázku podbarvili hudbou. 
Tento projekt bezpochyby pomohl žákům k bližšímu poznání daných zemí a 
k osvojení si záludností prezentací. 

Troufám si tvrdit, že tyto projekty nejsou až tak zbytečné, jak si někteří 
z nás možná myslí. Ačkoliv si to většina neuvědomuje, i takovéto maličkosti nás 
připravují do budoucna. Musíme kultivovaně a spisovně hovořit, nedělat přehnaná 
gesta, umět pohotově reagovat, nestydět se komunikovat, působit sympaticky a 
s jistotou. Je samozřejmé, že to bude trvat ještě nějakou dobu, než budeme těmito 
vlastnostmi oplývat, ale myslím, že právě tento projekt nás k tomuto přiblížil. 

                                                                                 Denisa Řeháková, HT2B 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Blíží se nám Vánoce a s tím 
je spojeno mnoho aktivit. Jak 
už školních, tak i těch 
mimoškolních. Proto nás 
napadlo, že byste se mohli 
zapojit do vánočního 
programu. V případě zájmu 
se ozvěte paní učitelce. 
Bambasové.  
 

!!! OBČANSKÝ PRŮKAZ!!! 
Dne 13. 12. 2010 se všichni žáci naší školy zúčastní projekce 
filmu Občanský průkaz, začátek v 10.00 hod., cena projekce je 
50,- Kč za osobu. Důležité informace Vám včas poskytnou třídní 
učitelé. 
 

„PORAZ SVÉHO UČITELE“ 
Dne 20. 12. 2010 se bude konat kuchařské zápolení žáků proti 
učitelům. Soutěžit se bude v přípravě jídel české kuchyně. 
Místem konání se stane restaurace Na Plzeňské. 
Doplňující informace Vám přineseme v dalším čísle. Sledujte 
také oběžníky, které Vám budou čteny ve třídě. 

 



 
 
  
  

Pavlína Strnadová 
Vyučující – MAT, IKT 

 
Proč jste si vybrala naši školu a kde jste učila doteď? 
Jsem začínající učitelka, takže jsem doteď nikde neučila. Byla to jedna ze škol, kde nabízeli místo 
učitelky matematiky. 
Jak Vám jde rozkoukávání v naší škole? 
Vzhledem k tomu, že nemám zkušenosti, jde to hůře než u kolegyň a kolegů, kteří již učili. 
Nedávno jste získala třídnictví. Jak se cítíte jako třídní? 
Nejsem třídní. 
Máte nějakou perli čku z působení na naší škole? Pobavte nás. 
Zatím se mi nic zajímavého nepřihodilo. 
Jak na Vás působí žáci? 
Je zde různorodá skladba žáků, mezi snaživými žáky se zájmem o studium, jsou tu také žáci, kteří 
jsou velice laxní ke vzdělání. 
Co ráda děláte ve volném čase? 
Jezdím na kole, kolečkových bruslích, chodím na procházky, sleduji televizi. 

 
 
 

Pavla Šaňková 
Vyučující – APS, UCE, EKO 

 
Proč jste si vybrala naši školu … 
Minulé 2 roky jsem vyučovala v Praze v kadeřnickém učilišti (kosmetičky a kadeřnice), bylo zde i 
nástavbové studium. ISŠ HPOS Příbram jsem si vybrala proto, že zde mohu vyučovat předměty, 
které jsem studovala, jsou zde zajímavé učební i studijní obory, do zdejší budovy jsem chodila na 
základní školu. 
Rozkoukávání … 
Začátek je náročný, vše je nové (kolektiv učitelů, žáků). 
Třídnictví … 
Třídní učitelka jsem byla i v Praze, takže jsem věděla, co mě čeká. Omluvenky v OL žáků jsou někdy 
opravdu velice svérázné. 
Perlička – žák dokáže přinést omluvenku na dva dny s tím, že pokaždé zaspal. Na odborný výcvik 
přijít nemohl. Vzbudil se až okolo 12. hodiny. 
Jak na Vás působí žáci – zatím se poznáváme. 
Volný čas – ráda relaxuji na zahrádce, pěstuji okrasné stromky a květiny. Nejraději mám červené 
muškáty. 
 



 

 

 

 

 

Francouzi byli překvapeni 

V neděli 17. října večer jsme očekávali ve školní restauraci Na Plzeňské příjezd našich 
francouzských přátel z lycea Stanislas v Nancy, kteří již podvanácté přijeli do Příbrami prezentovat 
svou národní kuchyni. Nazítří dopoledne měli žáci oboru cukrář možnost přiučit se něčemu ze svého 
budoucího řemesla od francouzského mistra v oblasti uměleckých výrobků z cukru. Ve stejný den 
porazili žáci naší školy studenty z Nancy ve fotbale. Poraženým bylo útěchou, že naši hoši jim 
přenechali své ceny. V úterý čekal 33 francouzských žáků a jejich 4 profesory nelehký úkol: 
připravit pro nás a naše významné hosty, mezi nimiž byli např. Marc Brudieux, atašé pro spolupráci 
v oblasti francouzského jazyka z Francouzského velvyslanectví, Svatopluk Chrastina, zastupitel 
města Příbramě, pracovnice Krajského úřadu Středočeského kraje, členové Frankofonního klubu 
Příbram, sponzoři a další partneři školy, slavnostní oběd složený z typicky francouzských pokrmů. 
Galaobědu předcházelo oficiální zahájení na Zámečku – Ernestinu. Poté, co byly proneseny 
slavnostní projevy vedoucími představiteli obou partnerských škol, paní Hodkovou za ISŠ HPOS 
Příbram a paní Halin za Lycée Stanislas Nancy a panem Brudieux, přesunuli jsme se plni očekávání 
do restaurace Na Plzeňské k prostřeným stolům. Na první pokrmy se naši čeští hosté dívali možná 
poněkud nedůvěřivě, protože konzumace šneků, žabiček a ústřic u nás není příliš obvyklá, ale již při 
prvních soustech nedůvěra zmizela a vystřídal ji silný gurmánský zážitek. Do obsluhy byli tentokrát 
zapojeni i naši čeští žáci oboru číšník. Vše bylo nejen neobyčejně chutné, ale i nevšedně a nápaditě 
esteticky ztvárněné. Poté, co všechny tyto kuchařské klenoty zmizely v našich žaludcích, a odešli 
poslední spokojení hosté, mohli si Francouzi odpočinout a užívat si pro ně připraveného programu.                                                        
Čekalo na ně překvapení. Mnozí z nich vůbec netušili, že slavné slavkovské bojiště (fr. Austerlitz) 
se nachází na území naší republiky. Na slavkovském zámku měli příležitost vidět balkon, odkud 
Napoleon děkoval svým vojákům za vítězství a odvahu v boji. V památníku Mohyly míru  
u Slavkova na ně zapůsobila virtuální projekce slavné bitvy. Výlet na Moravu byl zakončen ve 
vinném sklípku v Hustopečích, kde měli příležitost poznat „na vlastní patro a jazyk“, že dobrým 
vínům se nedaří pouze ve Francii, ale i na území Čech. Po dni a noci na Moravě už na naše přátele 
čekal „kamenný sen“ – Praha. Ani velká zima nám nemohla zabránit v tom, abychom společně 
obdivovali pražské památky, nakoupili suvenýry a s francouzskými profesory si pochutnali na 
pašeráckém guláši v chlebu. Závěrečný den svého pobytu u nás se Francouzi nejen dozvěděli mnoho 
zajímavostí o výrobě a čepování piva od zástupce Plzeňského Prazdroje, ale sami si tuto dovednost 
mohli vyzkoušet během tohoto odborného semináře. Pak je čekala prohlídka naší hotelové školy, 
během které mohli ve spolupráci s našimi žáky uplatnit své znalosti českých a francouzských reálií 
v hodině ANJ, kterou pro ně připravila Mgr. Trinerová. Zbytek dne patřil Příbrami a jejím 
památkám. Někteří francouzští žáci si zkusili vyjít či vyběhnout svatohorské schody a máme naději, 
že po této zkušenosti si mnozí z nich už nikdy nezapálí cigaretu. Kromě návštěvy Svaté hory jsme 
žáky a jejich profesory nemohli připravit o zážitek jízdy na hornickém vláčku v dole Anna.                
Sobotní ráno nastalo loučení – tři pusy na tvář, pevný stisk ruky a upřímné poděkování od našich 
francouzských přátel. Závěrem bych chtěla poděkovat všem žákům, kteří se na programu výrazně 
podíleli (jmenovitě Zuzaně Krásové, Heleně Neprašové z CR3, Janě Lemfeldové, Veronice 
Havelkové z HT3, Lucce Dlouhé, Veronice Samkové z HT4, Kristýně Kulhánkové, Elišce Olahové 
z CR4, Tereze Paterové, Martině Bechyňové, Markétě  Papežové  z  CR3,  Anitě Třískové,  Dáše 
Gajdošové z CR1 a v neposlední řadě našim fotbalistům a cukrářům), dále vedení školy a všem 
z pedagogického sboru, kteří svou podporou a dobře odvedenou prací přispěli ke zdárnému průběhu 
celé  akce.                                                                                                                  

 Mgr. Michaela Bašná 

 



 
 
 
 

  

Cukrování s Francouzi 
Všechny tři ročníky učebního oboru cukrář se zúčastnily přednášky o tom, co všechno se dá dělat  
s cukrem. Mistr Pascal Lehallé a jeho studenti 4. ročníku oboru cukrář z Nancy Elodie Royen, Sophie 
Marc a Teddy Coisy nám předvedli techniky jako např. satinování, foukání cukru a andělské vlasy. 
Přednáška byla velmi zajímavá, poučná. Finální výrobek, který pan Lehallé se svými pomocníky 
během hodiny a půl stvořil, se všem moc líbil. Naši cukráři potvrdili, že většinu technik znají a už se 
s nimi setkali, ale na některé techniky bohužel škola nemá prostředky. 
                                                                                                                                  K.H. 

Uvítání francouzských studentů 
Po příchodu francouzských studentů a jejich doprovodu to všechno vypuklo. Uvítání zahájily dívky 
ze Základní školy 28. října, které zazpívaly 2 francouzské písně a poté ještě zahrály na flétny. Jejich 
vystoupení bylo doplněno menší choreografií. Po těchto dívkách nastoupila naše paní ředitelka, která 
pronesla několik úvodních slov a poprosila o zazpívání našich dívek, tedy z ISŠ HPOS, které 
zazpívaly i s paní učitelkou Bašnou další francouzskou píseň. Poté paní ředitelka se zástupkyní  
z francouzské školy pronesly další slova a také se k nim přidal zástupce z velvyslanectví. Na závěr 
přišlo poděkování za spolupráci nejen učitelům a mistrům, ale také příbramským spolkům a 
jednotlivcům, kteří při tomto projektu pomáhají. Následovalo podepsání pamětní listiny všemi 
přítomnými. Listina bude vyvěšena v naší škole.  
Po tomto uvítání se šlo na slavnostní oběd, který připravovali francouzští žáci v restauraci Na 
Plzeňské. 

                                                                                                        P.P. 

Bez ní si řada z nás nedokáže představit svůj den ve škole, je místem, kde můžete potkat 
spousty žáků, dokáže nám její návštěva zvednout náladu a můžeme si z ní lecos odnést. Ano 
přesně tak, mluvím o školní kantýně. Hlavním jejím znakem je vždy usměvavý obličej paní 
kantýnské, jejíž práce je pro nás všechny velmi důležitá. Důležitost si uvědomujeme vždy, když 
je kantýna zavřená a my máme hlad, či žízeň, nebo si jen potřebujeme dobít energii 
cukrovinkami. Také se Vám stalo, že taháte za dveře kantýny a jsou zavřené? To je nejspíš 
přestávka na oddych, kdy většinou člověk tuto instituci potřebuje nejvíc. Pro mne je to 
nepochopitelná pauza, protože zavřeno může klidně být v době, kdy probíhá výuka a 
návštěvnost je minimální. Ale na druhou stranu musím pochválit zásobovaní, které se oproti 
loňskému roku razantně zlepšilo. Bagety a další zboží dostanete i po velké přestávce a to i 
dokonce v pátek! A sortiment se také rozšířil, například o čokolády a cukrovinky a některé 
nápoje. Rezervy sortiment ještě samozřejmě má, ale mile rád se nechám překvapit, co se bude 
dít v průběhu času. Dovolte mi, abych jménem Vás a jménem mým poděkoval paní kantýnské a 
popřál jí mnoho nápadů, kterými by nás mohla potěšit.                                                        I.S. 
 
 

Redakční rada: I. Sutnar, P. Pšenicová, K. Hermanová, K. Bambasová 


