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Školní rok 2012/2013 

První měsíc nového školního roku je za námi a čtenářům Informačního zpravodaje se 

dostává do rukou jeho další číslo. Má nový „kabát“ a taktéž obsah jsme se snažili trochu 

pozměnit. Co zůstává stejné, je účel IZ: informovat o dění v naší škole a seznamovat žáky a 

učitele základních škol Příbramska, rodiče žáků a všechny, kdo se o naši školu zajímají, s 

novinkami a zajímavostmi ze života školy. Doufáme, že se všem budou články dobře číst a 

na každé nové číslo se budeme společně těšit.  

Pohodový a úspěšný školní rok 2012/2013 přeje redakce ve složení: 

                                          Marie Velflová, Jana Petráňová, Barbora Koubková 
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Tradiční adaptační kurz 

První zářijový týden byl na události velice náročný, a to především pro třídní učitele 1. 

ročníků, kteří pro své nové žáky ve spolupráci se školními metodiky prevence a školní 

psycholožkou připravili již tradiční adaptační kurz. V jeho průběhu žáci absolvovali celou 

řadu aktivit, které měly mimo jiné za cíl usnadnit jim přechod ze základní na střední školu, 

adaptovat se na nové prostředí a co nejlépe a nejrychleji se začlenit do kolektivu. Za všechny 

aktivity, které žáci absolvovali, jmenujme například program „Řekni drogám ne“, poznávací 

hry se školní psycholožkou nebo sportovní a poznávací výlet do okolí Příbrami. Všechny 

tyto aktivity prváci absolvovali společně se svými třídními učiteli. Doufejme, že se adaptace 

povedla , prvákům se na škole bude líbit a učitelé s nimi a s jejich prací budou spokojení. 

Mgr. Marie Velflová, výchovná poradkyně 

 
Žáci HT1 na minigolfu v areálu Nový rybník 

 

 

 

 



Další novinka ve vybavení školy           

 

Pro letošní rok byla na naší škole uvedena do provozu další specializovaná učebna, tentokrát 

odborná učebna Písemné a elektronické komunikace pro plně obsazené třídy, tj. pro 30 žáků. 

Důvodem pro tento krok je mimo jiné zavedení programu ZAV - individuální  distanční 

výuky a tréninku z jednoho metodického pracoviště prostřednictvím internetu podporované a 

vedené učitelem (zkratka vznikla z příjmení autora metody Jaroslava Zaviačiče, vicemistra 

světa v psaní na stroji, zakladatele sdružení pro zpracování informací Interinfo ČR a 

dlouholetého trenéra našich reprezentantů). Žáci tedy prochází výukou psaní všemi deseti 

naslepo samostatně (ve škole i doma), svým tempem v závislosti na vlastní píli a talentu. Co 

se týče technického vybavení má učebna PEK 18 počítačů HP a 12 DELL. Dále se zde 

nachází dataprojektor s reprosoustavou. Všechny počítače jsou kromě klasické klávesnice 

vybaveny i speciálními klávesnicemi určenými pro výuku "psaní všemi deseti prsty". 

Věříme, že tato podpora předmětu PEK na naší škole přinese pozitivní výsledky pro žáky i 

pro učitele. 

 

Ing. Ivana Pálková s přispěním Ing. Nevrkly, metodika ICT 

 

Pohled do učebny č. 29 



Maturity – Podzim 2012 

Podzimní termín státní části maturitních zkoušek byl náročný nejen pro žáky, kteří buď 

v jarním termínu neuspěli, nebo nebyli k maturitě připuštěni, ale i pro školu jako takovou. Již 

podruhé jsme se totiž stali takzvanou „spádovou školou“, které byla Ministerstvem školství 

svěřena organizace podzimního termínu státních maturit, tedy didaktických testů a 

písemných prací. Celkem na naší škole v opravném termínu konalo didaktické testy a 

písemné práce 170 žáků středních škol Příbramska. Stejně jako na jaře jsme se úkolu zhostili 

na výbornou, což byla zásluha především ZŘTV Mgr. Česaného, který má na naší škole 

maturity na starost a opět vše s přispěním proškolených zadavatelů perfektně zvládl. A my si 

můžeme jen přát, aby se stejně dařilo i našim žákům v dalším termínu – na jaře 2013. 

Úspěch či neúspěch u maturitní zkoušky mají ve svých rukou již teď. 

Redakce 

 

 „Den francouzské kuchyně“ na ISŠ HPOS Příbram 

Ve dnech 23. 9. – 28. 9. 2012 byla Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a 

služeb Příbram již 14. rokem hostitelkou družební školy z Nancy ve Francii, kam jezdí naši 

žáci na zahraniční stáže. Žáci z francouzské školy s pedagogickým doprovodem navštívili 

různé kouty naší země, např. Prahu, Plzeň a také některé příbramské skvosty jako Svatou 

Horu, Hornické muzeum nebo Zámeček - Ernestinum. Právě na Zámečku proběhlo v úterý 

25. 9. 2012 slavnostní přivítání francouzských žáků a pedagogů. Úvodní řeč pronesla 

ředitelka Integrované střední školy Ing. Marcela Hodková, z francouzských zástupců to byla 

Madame Sandrine Halin (zástupkyně ředitele) a v neposlední řadě zástupce města Příbramě 

Ing. Juraj Molnár, který přislíbil další pomoc v rámci česko - francouzské spolupráce. Poté 

následoval kulturní program, ve kterém vystoupily dvě absolventky Integrované střední 

školy - Kristýna Vopatová a Daniela Bubeníčková. Zazpívaly celkem 4 písně, 2 francouzské 

a 2 anglické. Po slavnostním přivítání se v restauraci Na Plzeňské uskutečnil „Den 

francouzské kuchyně“, kdy se francouzští žáci a pedagogové postarali o výtečný oběd plný 

francouzských překvapení. K obědovému menu se podávalo duo z lososa a jazyka obecného 

s krevetami, křupavé sýry s mladými bylinkovými výhonky v oleji z vlašských ořechů nebo 

královský plátek z játrové paštiky s fíkovými tousty a jako předkrm byly pusinky 

„Macarons“ s borůvkovým krémem. Programu se zúčastnili žáci naší školy, kteří měli 

jedinečnou příležitost konverzovat a zdokonalovat se ve francouzském jazyce. Na konci 

celého týdne odjely s francouzskou návštěvou také tři naše žákyně, které stráví ve Francii 

celkem 4 týdny v hotelu Excelsior, postaveném ve stylu secese. Během svého pobytu žákyně 

navštíví a zapojí se do školní výuky, pak budou pracovat na pozicích kuchař a číšník. Tato 

spolupráce na naší škole trvá již 14 let a věříme, že tomu bude tak i v dalších letech.     

Mgr. Jarmila Krůtová 



 
 

Den francouzské kuchyně v Restauraci Na Plzeňské 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní poradenské pracoviště     
 

I v letošním školním roce bude žákům k dispozici tým pracovníků Školního poradenského 

pracoviště: výchovní poradci, školní metodici prevence a školní psycholožka. Přinášíme 

informaci o rozdělení kompetencí, konzultačních hodinách a kontaktech na jednotlivé 

pracovníky. 
 

Konzultační hodiny ŠPP 

 
Jméno Pozice Kontakt Konzultační 

hodiny 

Třídy 

Mgr. Marie Chramostová

   

Výchovná 

poradkyně 
chramostovam@iss.pb.cz     Pondělí   

13
20

 – 14
05 

 
 

Čtvrtek   

9
55

 – 10
40 

OB2, HT2, CR2, 

CR3, CR4, HT3A, 

HT3B, HT4A, HT4B                          

Mgr. Marie Velflová Výchovná 

poradkyně 
velflovam@iss.pb.cz   Pondělí - 

čtvrtek   

9
55

 – 10
40

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

AC1A, S1A, S1B, S2B, 

AC2B, AC3A, S3A, 

PO1A, PO1B, PO2A, 

PO2B, OB3, OB4, 

HT1, HC1 

Mgr. Jaroslava 

Burmannová 
Školní metodik 

prevence 
burmannovaj@iss.pb.cz   Úterý  

14
10

 - 14
55

                                                          
Třídy učebních 

oborů 

Ing. Jiří Vandělík Školní metodik 

prevence 
vandelikj@iss.pb.cz Pondělí  

14
10

 - 14
55

                                                              
Třídy studijních 

oborů 

Mgr. Kateřina 

Dragounová 

 

Školní psycholog dragounovak@iss.pb.cz  Pondělí a 

středa  10
00

 – 

12
00 

 a 13
00

 – 

15
00

  

nebo dle 

dohody 

Všichni žáci školy 

 
Mgr. Marie Velflová, výchovná poradkyně 

 

 

 

 

Gurmánfest, Kolín 2012                                                            

Stejně jako v loňském roce, tak i letos jsme byli osloveni zástupcem Středočeského kraje, 

abychom se zúčastnili 15. 9. Gurmánfestu v Kolíně. Žáci naší školy pod vedením učitelů 

odborného výcviku připravili 300 soutěžních degustačních porcí. Výběr jídel byl zaměřen na 

tradiční pokrmy z brambor. Naše nabídka se skládala z bramborových šišek s mákem, 

bramborového závinu s jablky, bramborových placek s tvarohem, zelným salátem s koprem a 

zakysanou smetanou, strapačky s uzeným masem a smaženou cibulkou a veselské zelnice. 

Do Kolína odjeli také dva žáci oboru Obchodník (Kateřina Požárková a Martin  

Mudra z OB4), kteří prodávali pokrmy návštěvníkům za jednotnou cenu 20 Kč. Oba žáci 

byli velice šikovní a prodávání pokrmů jim šlo jedna báseň. Dvakrát naši žáci vystoupili na 

pódium, a to v rámci přebírání cen. V konkurenci 50 škol jsme obdrželi 2. místo za nejlepší 

pokrmy, které školy připravily a 3. místo za úžasný bramborový závin. Dalo by se říci, že 

mailto:chramostovam@iss.pb.cz
mailto:velflovam@iss.pb.cz
mailto:burmannovaj@iss.pb.cz
mailto:vandelikj@iss.pb.cz
mailto:dragounovak@iss.pb.cz


soutěž byla mezinárodní, neboť zde byly také školy z Maďarska, Itálie, Francie, Slovenska, 

Kuby, Moldavska, Ruska, Korei a Německa. Gurmánfest byl zahájen v 11:00 hodin 

průvodem mažoretek a průvodem kuchařů za hudebního doprovodu Městské hudby 

Františka Kmocha. Ukončení zajistil Petr Kolář se svou kapelou. 

Markéta Vaňková 

  

 

 

 

 

 

Příbramský Anděl 

 
Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram vyhlašuje již  

3. ročník výtvarné soutěže Příbramský Anděl. Soutěž, která je určena žákům základních škol 

a školních družin, proběhne ve dvou kategoriích (1. a 2. stupeň ZŠ) a jak obrázek a název 

napovídá, půjde o soutěž zaměřenou na předvánoční čas. Soutěžit se bude v disciplínách 

socha, keramika a obraz s tématy Čert a Anděl. Přihlášky a podrobné propozice spolu 

s adresami  kontaktních osob najdete na webových stránkách školy. Soutěž se bude konat  

28. 11. 2012, kdy je na ISŠ HPOS také plánován Informační den. Po celé škole bude 

probíhat celá řada ukázek a aktivit, například ukázky stolování apod. Návštěvníci si budou 

moci prohlédnout školu a získat informace o oborech, které škola nabízí. Na vaši účast 

v soutěži i na návštěvu školy se těší žáci školy i pedagogický sbor. 

 

Redakce 

 

 

 

 



 

 

 
Konference Matematika a reálný svět 

Dne 20. - 22. 9. 2012 jsem navštívila konferenci pořádanou Matematicko - fyzikální fakultou 

University Karlovy v Praze. Z nabízených tří dní jsem se zúčastnila čtvrtečního programu, 

který byl pro mne i potřeby naší školy nejzajímavější. 

Hlavní přednášky: 

1. K čemu je moderní matematika  - stále živá a nepochopená  

2. Od velkých objevů k aplikacím 

3. Geometrické úlohy inspirované robotikou 

4. Aplikační úlohy ve výuce středoškolské matematiky 

5. iPad a grafický kalkulátor v matematice 

6. Realita života učitele a reálné situace ve výuce 

7. Rozvoj abstraktního a praktického myšlení ve výuce matematiky 

 

Přivezla jsem pro naši školu zdarma mnoho nových učebnic a videí z oblasti výuky 

matematiky, finanční matematiky, integrace informačních a komunikačních technologií a 

také doporučující odkazy na weby, kde lze najít celou řadu prezentací pro moderní výuku 

matematiky. 

Mgr. Hana Sedláčková 

 

 

Seminář k projektu Rozvoj podnikatelských dovedností 
 

30. srpna se učitelé ekonomických předmětů Ing. Ivana Pálková a Ing. Ladislav Břenda 

zúčastnili na České zemědělské univerzitě dalšího, tentokrát již posledního semináře 

k projektu Rozvoj podnikatelských dovedností před jeho spuštěním. Tvůrci projektu zvážili 

všechny připomínky a návrhy, které k jednotlivým modulům v průběhu prázdnin od 

vyučujících dostali, mnohé z nich akceptovali a převedli tak do konečné podoby projektu. 

Celý projekt, který obsahuje 20 modulů, má jednotnou strukturu a obsahuje základní 

informace nezbytné pro začínajícího podnikatele. Každý z modulů je uveden motivačním 

videem, které nastiňuje řešenou problematiku, a kromě studijních materiálů obsahuje i řadu 

příkladů, odkazů a testů. Učitelé odborných předmětů tak mohou využít dle svých 

individuálních potřeb projekt jako celek, jednotlivé vzdělávací moduly či jejich části, a to jak 

při výkladu učiva, při jeho prověřování, tak i k samostudiu žáků. Od 17. září je tedy projekt 

přístupný partnerským školám a věříme, že naši učitelé i žáci tuto příležitost plně využijí a že 

jejich případné připomínky poslouží tvůrcům k vylepšení projektu do budoucna. 

 

Ing. Ivana Pálková   

 



 

 

Program Leonardo da Vinci  

Stejně jako v minulém roce v programu NAEP i letos získala naše škola grant z Evropské 

unie na zahraniční stáže žáků v Německu. Jen s tím rozdílem, že letošní grant je pod záštitou 

programu Leonardo da Vinci. Do německých hotelů v oblasti Durynska se tentokrát vydá 

celkem 10 žáků s pedagogickým doprovodem. Z grantu budou hrazeny veškeré potřebné 

náležitosti spojené s cestou a ubytováním. Žáci si tímto mohou ověřit své jazykové znalosti  

a obohatit se novými zkušenostmi díky poznání jiné kultury, a to jak v gastronomické 

oblasti, tak i v osobním životě. Nyní probíhá odborná příprava jednotlivých uchazečů o tento 

projekt. Věříme, že zájem o zahraniční stáže bude dále narůstat.    

 

Mgr. Jarmila Krůtová 

 

Jak na učení 

Od září se rozebíhá  na naší škole projekt individualizace výuky, který je určen učitelům a 

žákům nižších ročníků. V jeho průběhu členové cílové skupiny získají a prakticky využijí 

informace o stylech učení. Cílem projektu je uplatnění principů individualizace výuky, jejich 

praktického využití ve výuce i domácí přípravě žáků, získání správných návyků a 

zefektivnění výuky a procesu učení. Umím látku dobře vysvětlit? Chápou žáci vše, co jim 

vykládám? Nemohu udělat více pro jejich úspěšnost? Dokážu je správně motivovat, 

zaujmout?  To jsou otázky, které si kladou učitelé velice často a hledají na ně odpovědi i 

prostřednictvím dalšího vzdělávání, které následně využívají při výuce. Jejich cílem je, aby 

si každý žák v průběhu výchovně vzdělávacího procesu osvojil určité množství poznatků, 

dovedností a návyků efektivním způsobem a nenásilnou, pokud možno zajímavou formou. 

Příčin, proč se tak mnohdy neděje, je více. Jednou z nich je i fakt, že každý žák může 

preferovat jiný styl učení. Již pouhé uvědomění si této skutečnosti by mělo učitele inspirovat 

k zamyšlení nad způsobem výuky a motivovat k použití různorodých vyučovacích metod, 

postupů a pomůcek. Tento projekt jim jednotlivé učební styly přiblíží a nabídne nejvhodnější 

použitelné postupy a pomůcky pro jednotlivé učební styly. O průběhu a výsledcích projektu 

vás budeme informovat. 

Ing. Ivana Pálková, Mgr. Marie Velflová 

 

 

 

 

Moji spolužáci – Josef Hušek 

Ahoj!  

Do tohoto čísla IZ jsem se s paní učitelkou Velflovou domluvila, že udělám rozhovor s mým 

spolužákem a zároveň i fotbalistou Josefem Huškem. Josef Hušek je žákem 2. ročníku a patří 

mezi sportovně nadané žáky. Od svých 4 let hraje fotbal za 1. FK Příbram. Protože je to, 



jak už jsem zmínila, fotbalista, vymyslela jsem pro něj dotazník a dávám vám sem jeho 

odpovědi na moje otázky: 

 

Sleduješ fotbal v televizi? 
Ano, často. 

Jakému týmu fandíš a jaký je tvůj nejoblíbenější hráč/vzor? 
Fandím Arsenalu, můj vzor je Cese Fabregas, který za Arsenal také dříve hrál. 

Jak často (kdy a v kolik) máš trénink? 

Každý den od půl čtvrté nebo od tří, kromě čtvrtků. Máme i ranní tréninky od osmi hodin 

v úterý nebo ve středu. 

Od kolika let se věnuješ fotbalu? 
Od malička, od 4 let. 

Proč zrovna fotbal? 

Je to nejlepší, nejhezčí a nejpopulárnější sport na světě. Je i velmi dobře placený . 

Stalo se někdy, že jsi zatáhl trénink, protože se ti na něj nechtělo?  

Ano, občas jsem prostě neměl náladu, nebo měl pocit, že bych trénink ten den jaksi nezvládl, 

ale jen opravdu výjimečně, před pár lety. 

Jak stíháš fotbal a školu? 
Je to těžké, často proto nechodím do školy, nebo chodím dříve domů. 

Bereš fotbal jen jako zábavu, hru…, nebo je to pro tebe srdcová záležitost? 

Od každého kousek, ale především srdcová záležitost. Proto ho hraji, miluji a chci se jím 

živit. 

Za jaký tým hraješ? 

Od malička za 1. FK Příbram. 

A na závěr... Kdo byl váš nejsilnější protivník a naopak, s kým jste si hru nejvíc užili? 

Nedá se říct, kdo byl můj nejsilnější protivník, každý zápas je v něčem jiný. Hrál jsem proti 

mnoha skvělým týmům od Bayernu Mnichov, reprezentace ČR, Rapidu Vídeň, Žiliny a 

Evrlonu až po Spartu, Slavii, Plzeň, České Budějovice atd., se kterými se střetáváme 

poměrně často. Mezi moje nejtěžší zápasy patřil asi zápas proti výběru z pražského kraje 

(Sparta, Slavia, Bohemians atd.), kdy jsem hrál za výběr Středočeského kraje. Tento zápas 

pro mě byl asi nejdůležitější v dosavadní kariéře. Zápas, kde se střetli ti nejlepší fotbalisté 

mého věku z celého Česka proti sobě a já byl mezi nimi. Hrou se snažím bavit a užívat si ji 

v každém zápase, proto také hraju fotbal. 

 

Pepovi moc děkuji za odpovědi a přeji mu, aby se mu splnil jeho sen – sen, že z něj jednoho 

dne bude slavný a bohatý fotbalista… Hodně štěstí! ;) 

 

Článek vymyslela, zpracovala a napsala Barbora Koubková, HT2 

 

(Poznámka redakce: na tomto místě se budete pravidelně setkávat s žáky, kteří jsou 

v nějakém oboru nadaní, ať už to budou sportovci, tanečníci, hudebníci, herci… a mohou být 

v určitém směru vzorem pro ostatní). 

 

 



 
 

Praxe v  GH PUPP Karlovy Vary 

(Z deníku žákyň HT2, 23. července – 29. července 2012) 

 
1. den (pondělí) 

Měly jsme dlouhou cestu. Když jsme dorazily před PUPP na hlavní parkoviště, ani se nám 

moc nechtělo vystupovat. Nevěděly jsme, co nás čeká. Potkaly jsme paní učitelku a 

domluvily se s ní, ona šla zařídit pár věcí a my si zatím vyndaly kufry z auta. Nebylo jich 

málo. Poté jsme se vydaly pro klíče od pokojů a podepsat pár papírů. Lidé z hotelu jsou milí 

a usměvaví. Dostaly jsme pokoj číslo 15. Upřímně řečeno, moc se nám nelíbí. Víme, že 

nemůžeme chtít zázraky, nedostatků jsme objevily celkem dost, ale snad si zvykneme.  

Daly jsme si kufry do pokoje a šly jsme za paní učitelkou, která nám určila pár pravidel, 

které budeme respektovat. Docela hezky jsme si i popovídaly. Šly jsme na oběd, měly jsme 

uzené maso s bramborovou kaší. Po obědě jsme šly uklízet pokoj, a když jsme uklidily, tak 

jsme si vybalily pár věcí.  Poté jsme se šly porozhlédnout po městě. Koupily jsme si teplou 

oplatku a šly dál k hotelu Thermal. Zdržely jsme se tam asi dvě hodiny a šly zpátky na 

pokoj. K večeři jsme měly kuře, které jsme si přivezly z domova. Kolem osmé hodiny jsme 

šly na poštu poslat pohledy rodičům. Vrátily jsme se na pokoj, vykoupaly se a napsaly 

deníček.  

2. den (úterý) 

Ráno jsme šly společně na snídani. Poté jsme se měly sejít s panem Houškou, aby nám řekl, 

co a jak bude, co budeme dělat, kde budeme pracovat. Rozpis pro nás na celý týden měl už 

připravený. Rozdělil nám to různě, ale my byly hlavně rády za to, že máme některé služby 

spolu. Prošly jsme si různé části hotelu, kde budeme nadcházející dny pracovat. Jelikož jsme 

dostaly na starost až večeře, šly jsme se ještě projít po městě. Město se nám líbí, je tu spousta 

zajímavosti, ale nelíbí se nám, že je tady spousta turistů. Vrátily jsme se na pokoj, navečeřely 

jsme se a začaly jsme se připravovat na první pracovní den. Blížila se sedmá hodina a my 

měly čím dál větší strach. Když jsme ale přišly na plac, nebylo to nakonec tak hrozné. 

Jelikož se tady točila reklama na hermelín, vrátily jsme se na pokoj v půl dvanácté v noci. 

Roznášely jsme večeře různým lidem a debarasovaly jsme špinavé nádobí.  



3. den (středa) 

Do práce už jsme musely jít v 6 hodin ráno. Bylo to něco strašného, vstávat v půl 6, když 

jsme šly spát o půlnoci. Vůbec se nám nechtělo, ale nic jiného nám nezbývalo. Když jsme 

přišly do práce, celkem dlouhou dobu jsme tam stály a nic nedělaly. Kolem půl 7 jsme začaly 

připravovat snídaně. Na snídani přišlo dost lidí a my pomalu ani nestíhaly, ale byly tam lidi, 

co už to znají a tak nám docela pomáhaly. Na snídaních jsme pouze debarasovaly a prostíraly 

stoly. Domů nás pustili okolo jedenácté. Aneta se Simonou dostaly ještě úkol, aby přišly 

ještě o půlnoci a pomohly sklidit to, co zbylo po natáčení reklamy na hermelín. Nic moc tam 

nedělaly, ale přeci jen tam musely být. Přišly okolo třetí hodiny ráno.  

4. den (čtvrtek) 

Konečně jsme měly celý den volna. Ráno jsme se vzbudily okolo jedenácté hodiny, protože 

z předchozího dne jsme byly velice unavené. Když jsme otevřely oči a koukly z okna, zjistily 

jsme, že je venku krásně a hlavně horko. Jelikož jsme měly volno, tak k obědu jsme si chtěly 

dát pizzu. Domluvily jsme se s paní učitelkou, že bychom chtěly jet někam na koupaliště a že 

jdeme na pizzu. Řekla nám, že je tady poblíž koupaliště Rolava a až dojíme pizzu, máme jí 

zavolat a ona pro nás přijde a navede nás na autobusové nádraží. Daly jsme si šunkovou 

pizzu a najednou se venku zatáhlo. Ještě než jsme jí dojedly, začalo pršet. Byly jsme 

naštvané, protože jsme se chtěly jet vykoupat. Nedalo se nic dělat, a tak jsme si po dobré 

pizze daly teplou oplatku a spěchaly k paní učitelce na zmrzlinu. Daly jsme si zmrzlinu, 

popovídaly si a šly jsme na pokoj koukat na filmy. Když jsme si ale pustily první film, venku 

se udělalo zase krásně, ale nám už se nikam nechtělo, takže jsme zbytek dne trávily v posteli 

koukáním na filmy.  

5. den (pátek) 

Dnes jsme měly každá jiné směny. Aneta šla poprvé sama na snídaně a docela se toho bála. 

Ale když přišla, říkala, že to vůbec nic není. Jen debarasovala a prostírala na další snídaně. 

Přišla okolo jedenácté. Šly jsme na oběd a poté jsme šly ven. Prošly jsme si zase naší běžnou 

trasu městem. Vracely jsme se okolo páté, protože Petra šla poprvé sama od šesti na večeře. 

Také se bála, ale nakonec zjistila, že to opravdu nic není. Přišla okolo desáté hodiny. Pustily 

jsme si film a pak šly spát. 

6. den (sobota) 

Měly jsme opět snídaně. Dělaly jsme tam pořád ty samé běžné věci. Vrátily jsme se okolo 

jedenácté. A jelikož už jsme měly mít zbytek dne volno, tak jsme se šly projít do města. 

Vrátily jsme se okolo třetí hodiny a domluvily jsme se s paní učitelkou, že se sejdeme kolem 

páté u dveří a půjdeme společně na večeři. Když jsme dojedly večeři, šly jsme se společně 

podívat, jaký máme nový rozpis služeb na další a konečně poslední týden. Najednou Báře 

zvonil telefon a volala Simča, řekla, že na večeřích nestíhají a tak tam ještě někdo musí jít. 

Odnesla to Aneta. Kdybyste viděli ty scény, jak byla naštvaná, tak byste tomu ani nevěřili.  

Na jednu stranu se jí ani nedivím, protože měla mít zbytek dne volno, ale nedalo se nic dělat 

a tak šla v půl šesté na večeře a vrátila se v deset hodin. Říkala, že se to tam dalo vydržet.  

7. den (neděle) 

Aneta měla volno a přijeli jí rodiče, tak byla celý den s rodiči. Petra šla ráno od sedmi na 

snídaně, vrátila se v půl dvanácté, ale musela zpátky do práce. Šla na obědy a vrátila se okolo 

čtvrté hodiny. Dále ale musela jít ještě na večeře od sedmi hodin do deseti. Než šla na 

večeře, Aneta se vrátila z výletu s rodiči a tak jsme šly za paní učitelkou na dort a na čaj, 

jelikož zítra odjíždí. Udělaly jsme si takový rozlučný večírek a bylo vše v pořádku.  

 

Aneta a Petra, HT2 


