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Dne 19. 10. 2011 proběhlo školení učitelů 
ekonomických předmětů středních škol 
prostřednictvím školící organizace Junior 
Achievement, Czech Republic. Junior Achievement je 
celosvětová organizace, jejímž čestným předsedou 
správní rady je Tomáš Jan Baťa, a která učí mladé lidi 
podnikatelskému myšlení. Cílem školení bylo 
představit a seznámit zájemce s novými výukovými 
herními programy simulujícími  řízení banky, vedení 
podniku,  prodej výrobků na trhu a podobně. Celé 
školení a představení  projektu bylo velice zajímavé a 
věřím, že i pro žáky by to byla přínosná změna ve 
výuce v hodinách ekonomiky. Problémem je však čas, 
který je třeba na seznámení s celým programem a doba 
potřebná k odehrání výukového programu (celý školní 
rok). Z tohoto důvodu se domnívám, že tento program 
je zatím nemožné zařadit v nejbližší době do výuky, 
což je pro rozšíření obzoru a kompetencí  žáků určitě 
škoda. 

 
 

Ing. Ladislav Břenda, učitel odborných předmětů 

 
Internet – výhra nebo prohra? 
 
Do soutěže pro základní a střední školy s názvem „Jak 
sociální sítě změnily náš život“ se zapojili žáci prvních 
ročníků oborů hotelnictví a cestovní ruch. Úkolem 
bylo zamyšlení se nad přínosem a rizikem souvisejícím 
s používáním internetu a to prostřednictvím 
elektronického projektu. Žáci převážně pracovali ve 
dvojicích a s tématem si poradili skvěle. Převažovaly 
prezentace o Facebooku, oživením byla dvě videa, 
pohádky a příběh doplněný vlastní ilustrací. Nyní 
všichni netrpělivě čekáme na vyhodnocení. 

Mgr. Markéta Špaková, učitelka IKT 
 
Poznámka redakce: 
A my jen dodáváme, že je opravdu nač čekat, neboť 
společnost SODATSW, která v rámci svých 
vzdělávacích a popularizačních aktivit tuto soutěž 
vyhlásila,  připravila pro vítěze opravdu lákavé ceny: 
deset tvůrců nejlepších projektů získá poukázku na 
nákup v obchodním řetězci Datart v hodnotě 1000 Kč 
a vítězná škola obdrží softwarové řešení Správce 

učebny od společnosti SODATSW včetně auditních 
modulů s technickou podporou na jeden rok.  
(M.V.)  
 
Hry a klamy 

Výstavu s více než 60 exponáty shlédli a náležitě si 
užili žáci OB3, kteří spolu s třídní učitelkou Ing. 
Marcelou Křemenovou a učitelkou matematiky Mgr. 
Marií Velflovou navštívili dne 22. 11. 2011 Galerii 
Zámeček. Na exponáty, které do Příbrami zapůjčilo 
Science centrum IQ Park Liberec, se může (ba 
dokonce musí) sahat a hrát si s nimi. Jsou sestrojeny 
tak, aby si návštěvníci mohli hravou a zábavnou 
formou vyzkoušet svoji schopnost logického 
uvažování a kreativitu myšlení. Expozice provede 
návštěvníky světem přírodních věd a probudí v nich 
hravost a tvořivost. Každé „stanoviště“ ať už hrací stůl, 
některý z interaktivních panelů nebo závěsných tabulí 
přibližuje v praxi některé zajímavé poznatky z oblasti 
fyziky, matematiky či biologie. Žáci OB3 si v rámci 
prohlídky vyzkoušeli také rychlost reakcí, citlivost 
svého sluchu, přesnost, citlivost na podněty, zrakové 
vnímání trojrozměrných obrázků atd. Součástí výstavy 
je i Braillovo písmo, logická hra solitaire, různé 
hlavolamy a nejvíce navštěvované stanoviště, kde si 
každý mohl obtisknout své tělo a udělat si obrázek  
o své postavě, což zvláště dívky hojně využily ☺. 
Výstava nabídne zábavu i ponaučení všem věkovým 
kategoriím, o čemž nejlépe svědčí fakt, že spolu s žáky 
naší školy výstavu zároveň navštívili i žáčci z jedné 
příbramské mateřské školky.   

Mgr. Marie Velflová, učitelka MAT 

 

 
 Žáci OB3 na výstavě Hry a klamy, Foto Mgr. Marie Velflová 

 
 
 
 



Jazyková soutěž City & Guilds English 
Language Contest 
 

Ve středu 9. 11. 2011 se uskutečnilo školní kolo 
jazykové soutěže City & Guilds English Language 
Contest – Communicator level B2. Smyslem této 
soutěže je porovnat znalosti studentů oproti úrovni B2 
stanovené Evropským referenčním rámcem. 
Přepočteno na státní maturitu je úroveň soutěže 
srovnatelná s  vyšší úrovní státní maturity. Soutěže se 
zúčastnily čtyři studentky čtvrtých ročníků: Fílová 
Martina a Skalová Markéta z HT4, Hrubá Veronika  
z CR4 a Fürstová Veronika z OB4. Testovanými 
dovednostmi byly poslech a čtení neznámého textu  
s porozuměním. Celý test trval 90 minut. Kritériem pro 
postup do finálového kola soutěže bylo získání 
minimálně 15 bodů z každé části testu. Studentky si 
vedly velmi dobře v poslechu, ale čtení pro ně bylo 
evidentně náročnější. Vítězkou školního kola se stala 
Veronika Hrubá, která získala z poslechového subtestu 
23 bodů a stejný počet bodů získala i ze čtení. Celkem 
tedy získala 46 bodů z celkového možného počtu 61 
bodů. Všechny studentky, které se soutěže zúčastnily a 
velmi dobře uspěly, si vedou velice dobře i ve 
„školním“ anglickém jazyce. Veronice k vítězství 
gratulujeme a těšíme se na finálové kolo, o jehož  
průběhu a výsledcích vás budeme informovat. 

Bc. Petra Zemanová, učitelka anglického jazyka 
 

ISŠÁČEK 
 
Již čtvrté číslo Informačního zpravodaje se dostalo ke 
svým čtenářům - vznikl jako nástroj dlohodobé 
komunikace mezi naší školou a žáky, výchovnými 
poradci a učiteli základních škol Příbramska. Mnohým 
z vás se může zdát příliš formální a málo zábavný a 
pro  ty máme na naší škole alternativu :  
 

 
 

ISŠÁČEK je školní časopis ISŠ HPOS Příbram – 
měsíčník, jehož nulté číslo vyšlo již v říjnu 2007 a píší 
ho pod vedením Mgr. Kláry Bambasové sami žáci. 
V redakci za 5 ročníků pracovala celá řada žáků. Za 
všechny jmenujme alespoň Jakuba Bílka, Terezu 

Křemenovou, Annu Hodoušovou, Karolínu 
Malíkovou, Veroniku Havelkovou a další. Ve svých 
článcích tito redaktoři přinášeli informace například  
o volbě Miss školy, o spolupráci s Domovem Petra 
v Mačkově, zaznamenávali aktuality z každodenního 
života školy. Velmi oblíbenými se staly i rozhovory 
s učiteli a zaměstnanci školy. Mezi velmi zdařilé 
články patřily reportáže z různých školních soutěží a 
sportovních turnajů. Prostor zde našly i názory učitelů. 
Jednoduše řečeno: ISŠÁČEK vždy zajímavým a 
originálním způsobem komentoval a odrážel život a 
dění ve škole. Současná redakce, kde nelze 
přehlédnout příspěvky Kateřiny Hermanové a Ivana 
Sutnara se na vydávání ISŠÁČKU podílí již čtvrtým 
rokem. Oba dva v současné době studují 2. ročník 
nástavby, čeká je maturita a jejich působení v časopise 
letošním školním rokem bohužel končí. Proto hledají 
své následovníky nejen z řad stávajících žáků. A tady 
se naskýtá příležitost pro vás, kteří uvažujete o studiu 
na naší škole a zároveň máte zkušenosti nebo jen chuť 
se na vydávání školního časopisu v budoucnu podílet. 
Přijďte se podívat na náš Informační den, kde se 
budete moci na ISŠÁČEK informovat, nebo se 
podívejte na naše webové stránky, kde školní časopis 
najdete v odkazu O škole. Sami si udělejte názor, zda 
stojí za to ve vydávání ISŠÁČKU pokračovat. Vy, 
koho ISŠÁČEK zaujme a rozhodnete se připojit se 
k jeho tvůrcům, neváhejte a kontaktujte redakci. 

Mgr. Marie Velflová, redakce 

 
Klub mladého diváka 
 

Klub mladých diváků při ISŠ HPOS v Příbrami zahájil 
svoji činnost návštěvou představení Saturnin 
v Příbramském divadle Antonína Dvořáka v úterý  
18. října. Druhým představením, které jsme viděli 
v pátek 11. 11. 2011, byl Hrdý Budžes s Bárou 
Hrzánovou v hlavní roli. Mnozí z nás znali tuto hru 
díky televiznímu záznamu, ale zážitek z divadla je 
neopakovatelný. Tím byl splněn slib navštívit 
představení hostů ve zdejším divadle. Při zájezdech do 
pražských divadel zhlédnou členové KMD divadelní 
hry Na Vinohradech, Na Fidlovačce a v Národním 
divadle. Kromě návštěv večerních představení 
přicházejí žáci do divadla na dopolední představení pro 
školy a na veřejné generální zkoušky v rámci předmětů 
Český jazyk a literatura, Společenská výchova aj.  Při 
každé návštěvě divadla uplatňují žáci pravidla 
slušného chování, která poznali teoreticky při 
vyučování. Obohacují se o nevšední zážitky ve 
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všedních dnech. Sledováním divadelních her rozšiřují 
své vědomosti, poznávají sebe i jiné. Žáci z ISŠ HPOS 
Příbram by chtěli přesvědčit veřejnost, že i dnešní 
mladí mají zájem o kulturu a při společenských akcích 
se umějí vhodně chovat. 

 Mgr. Marie Chramostová, učitelka ČJL 
 

 
Helenka Součková (Bára Hrzánová) Foto zdroj ČT 

 

Klub dobrovolník ů ISŠ HPOS – spolupráce  
s Oblastní nemocnicí Příbram 
 

Chuť pomáhat, být prospěšný a nemyslet jen na 
uspokojování svých vlastních potřeb vedlo několik 
žáků naší školy, aby reagovali na podněty svých 
učitelek a rozhodli se vytvořit Klub dobrovolníků 
spolupracující s Dobrovolnickým centrem při ON 
Příbram. Celkem se do práce v Klubu zapojilo 12 žáků 
a 4 učitelé. Činnost Klubu má několik podob: jedna 
skupina děvčat se věnuje individuálnímu 
dobrovolnictví – pravidelně navštěvují klienty  
v nemocnici, povídají si s nimi, naslouchají, čtou  
z novin a časopisů a u dlouhodobě nemocných 
zprostředkovávají kontakt se světem za nemocniční 
zdí. Další skupina se rozhodla nastudovat 
komponovaný pořad pohádek a písniček pro děti 
spojený s vystoupením kouzelníka, vzniká loutkové 
představení a členové školního divadelního souboru 
připravili scénku k obveselení klientů oddělení 
dlouhodobě nemocných pacientů. Činnost všech 
zúčastněných koordinuje Mgr. Jaroslava Burmannová 
s paní Romanou Ciklerovou z Dobrovolnického centra, 
které vše zastřešuje po stránce organizační, vzdělávací 
a právní.  
  
Mgr. Marie Velflová 
 

Zkrocení zlé ženy?  
  

Přednáška, které jsme se zúčastnili s vybranými žáky, 
slibovala nevšední zážitek již podle magického začátku 
11. 11. v 11 hodin. Jednalo se o přednášku Prof. PhDr. 
Martina Hilského, v současné době našeho nejlepšího 
znalce a překladatele díla Williama Shakespeara. Téma 
bylo také zajímavé: Postavení žen v dramatech 
Williama Shakespeara. Pan Hilský je velmi poutavý a 
charismatický vypravěč a studenti středních škol jej 
dokázali se zaujetím poslouchat po celou dobu 
přednášky. Nejprve nás seznámil s dobou, ve které 
William Shakespeare žil, aby studenti lépe pochopili 
souvislosti. Poté podrobně a s humorem rozebral 
postavu Kateřiny ze Zkrocení zlé ženy. Mimochodem, 
„zkrocení zlé ženy“? Víte, kdo měl závěrečný monolog 
a tedy „poslední slovo“? Kateřina. A kdo ji v tomto 
okamžiku poslouchal? No přece její manžel! V tomto 
zajímavém duchu probíhala celá přednáška. Atmosféra 
byla navíc umocněna krásným prostředím Clam-
Gallasova paláce v Husově ulici v Praze. Doktor 
Martin Hilský je příkladem vědce, který dokáže 
přiblížit odborná témata mladým lidem. Za jeho 
činnost mu bylo letos právem uděleno vyznamenání Za 
zásluhy od prezidenta České republiky.  

Mgr. Hana Trinerová, učitelka jazyků 
 

 
Prof. PhDr. Martin Hilský,   Foto www.shakespeare.cz 

 

Návštěva veletrhu fiktivních firem 

Ve dnech 9. – 10. 11. 2011 se na Obchodní akademii a 
VOŠ Příbram konal veletrh fiktivních firem. Jde  
o velice zajímavý projekt, který pomáhá žákům oborů 
vzdělání s výukou ekonomických předmětů rozvíjet 
své obchodní dovednosti a znalosti. Naši žáci oborů 
vzdělání Cestovní ruch, Obchodník a Podnikání se 
bohužel veletrhu zúčastnili pouze jako pozorovatelé, 

 
tel.: 318 623 742 
fax: 318 626 007 

 

 



protože pro činnost fiktivní firmy nemáme předmět  
s dostatečnou časovou dotací v ŠVP. Přesto se někteří 
učitelé, kteří spolu se svými žáky veletrh navštívili, 
rozhodli reagovat na zájem žáků a jejich ochotu 
věnovat se  práci ve fiktivní firmě i nad rámec školních 
povinností. Znamenalo by to vzdělávat se a 
připravovat se na svou budoucí profesi také v rámci 
volnočasových aktivit. Fiktivní firma na naší škole se 
tedy rýsuje – chuť ze strany učitelů i žáků je a my si 
budeme přát, aby byl celý projekt dotažen ke 
zdárnému konci a fiktivní firma žáků ISŠ HPOS 
Příbram se zařadila mezi 380 dalších ze všech škol 
v České republice. O vývoji vás budeme průběžně 
informovat.   

Mgr. Marie Velflová 
 

Program pro žáky ZŠ 
 

V současné době se žáci 9. tříd rozhodují, na které 
škole budou ve vzdělávání pokračovat a jakému oboru 
se budou v životě věnovat. Pro ty, kteří ještě nejsou 
rozhodnuti (a nejen pro ně), mají žáci ISŠ HPOS 
Příbram připravené ukázky práce aranžerů, cukrářů, 
kuchařů a číšníků. Nabídka obsahuje ukázky stolování, 
přípravy slavnostní tabule a seznámení se stručnými 
společenskými pravidly stolování. Součástí je i 
technika zdobení perníčků. Ukázky jsou tematicky 
zaměřené na období Vánoc a je možné je předvést 
přímo na vaší škole. Žáci si také některé činnosti 
(například zdobení perníčků) budou moci sami 
vyzkoušet. Materiál (perníčky a polevy) poskytne 
zdarma ISŠ HPOS. Jako bonus žáci uvidí (a mohou si i 
vyzkoušet), jak si vyrobit dárkovou taštičku s přízdobou. 
Tento program si můžete pro své žáky objednat 
prostřednictvím mailové adresy vankovam@iss.pb.cz. 

Markéta Vaňková, učitelka odborné praxe 
 

 
      Sedlčany 7. 11. 2011 
 

Rok se sešel s rokem a v Sedlčanech na Gymnáziu a 
Obchodní akademii se opět sešla parta lidí, kteří 
propadli křížkům a kolečkům – piškvorkáři.  Za účasti 
16ti školních týmů se konal již čtvrtý ročník oblastního 
kola tohoto turnaje. Pro náš tým to byla historicky 3. 
účast v této již tradiční soutěži, na které učitelé oceňují 
rozvoj potenciálu žáků, týmovost a nasazení a žáci si 

zase pochvalují možnost soutěžit v oblíbené hře. Vy, 
kdo si piškvorky také rádi zahrajete, se mnou budete 
jistě souhlasit, že je to také zábava a ač se to nezdá, i 
určitý druh adrenalinu. Náš tým Isšáků ve složení 
Dominik Čábelka, Matěj Hrabák (OB4), Kristýna 
Frolíková, Kateřina Cimbůrková (HT3A) vedl do boje 
o postup do krajského kola kapitán Patrik Novák 
(OB4). Utkali se mimo jiné s týmy SPŠ a VOŠ 
Příbram, Gymnázia Pod Svatou Horou Příbram, GOA 
Sedlčany a dalšími. Bohužel letos se nám příliš 
nedařilo, a proto jsme i přes velké nasazení (a i díky 
nepříznivému losu) společně s Gymnáziem Příbram, 
VOŠ A SZeŠ Benešov, Gymnáziem Benešov a dalšími 
skončili v poli poražených. Jistě nikoho nepřekvapilo, 
že letos opět zvítězil tým SPŠ a VOŠ Příbram – náš 
soupeř z 1. kola. Přesto můžeme naši účast zhodnotit 
jako dobrou a cennou zkušenost a možnost změřit síly 
s ostatními středními školami. Na závěr bych chtěla 
všem soutěžícím poděkovat za nasazení a bojovnost a 
popřát našemu týmu pro příští rok více štěstí. 

Mgr. Marie Velflová, učitelka MAT 
 

 
Školní tým piškvorkářů, Foto Mgr. Marie Velflová 

 

Exkurze v České spořitelně 
 

14. listopadu 2011 navštívili žáci 3. ročníku oboru 
vzdělání Cestovní ruch Českou spořitelnu v Příbrami, 
aby se v rámci předmětu Ekonomika seznámili nejen 
s prostředím banky, ale získali také informace   
o historii této banky, o bankovním trhu a o finančních 
produktech, které v současné době ČS nabízí. Žáci 
mohli také diskutovat například ke studentským 
půjčkám, výhodám, které očekávají od studentského 
běžného účtu a podobně. Důležitou součástí exkurze 
bylo seznámení s personální politikou ČS a  
s požadavky na nově přijímané zaměstnance. Na závěr 

 

Webové stránky školy:  
www.iss.pb.cz 

 

 



žáci vyplnili kvíz, kde si ověřili znalost nově 
získaných informací.  Po celou dobu se žákům a jejich 
pedagogickému dozoru plně věnovali dvě zkušené 
pracovnice České spořitelny a pro žáky to bylo zcela 
jistě velice přínosné a užitečné.  

Ing. Pavla Šaňková, učitelka ekonomických předmětů 
 

Žáci CR3 při exkurzi v ČS, Foto Ing. Pavla Šaňková 
 
 

Vzdělávání pedagogů v měsíci listopadu 
 

V měsíci listopadu proběhla opět celá řada seminářů 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kterých 
se vybraní učitelé naší školy zúčastnili. Výchovné 
poradkyně se zúčastnili seminářů, které pro ně 
organizačně zajistil VISK týkající se školské 
legislativy. Konkrétně to byl seminář ke změnám ve 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a seminář Modelové situace ve školství a 
jejich právní řešení. Další seminář byl tematicky 
zaměřený na poruchy příjmu potravy . Nové 
poznatky v této problematice využije kolega, který se 
semináře zúčastnil nejen při výuce  předmětu  Nauka 
o výživě, ale také v přednáškách pro žáky v rámci 
projektů zaměřených na zdravý životní styl, kterému se 
na naší škole dlouhodobě věnujeme. Učitelka 
francouzštiny se zúčastnila dvoudenní podzimní stáže 
pro učitele francouzského jazyka, kterou každoročně 
pořádá velvyslanectví Francouzské republiky v Praze. 
Absolvováním seminářů se pedagogičtí pracovníci 
školy dále vzdělávají a zvyšují tím své odborné a 
pedagogické kompetence. 

Mgr. Marie Velflová 
 

 
 
 

Přednáška o pivu pro žáky hotelové školy 
 

Ve středu 23. listopadu se žáci 2. ročníku Hotelnictví 
zúčastnili odborné přednášky o pivu, která se konala 
ve školní restauraci Na Plzeňské. Přednášku doplněnou 
prezentací a praktickými ukázkami vedl pan Ing. Zíka, 
zaměstnanec Plzeňského pivovaru a odborník na 
výrobu piva. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých i 
praktických informací například o historii vaření piva, 
vysokých nárocích na suroviny pro jeho výrobu, o jeho 
vaření a správném skladování. Ve druhé části 
přednášky se žáci učili praktickým dovednostem. Sami 
si nealkoholické pivo natočili a pod vedením pana 
Zíky, který vedl řízenou degustaci, pivo hodnotili. 
Učili se rozpoznávat správnou barvu, chuť, vůni, 
teplotu a říz piva. Tyto přednášky s praktickými 
ukázkami pod vedením odborníků jsou velice oblíbené 
a vhodně doplňují teoretickou výuku. 

Ing. Milan Pučálka, učitel odborných předmětů 

 
Hotelováci se učí točit pivo. Foto Ing. Mi. Pučálka 

 
Počátek zkázy staré Příbrami – výstava 
Státního okresního archívu 
 

V pondělí 21. listopadu navštívila třída CR1 společně 
se svými  učitelkami Mgr. Marií Chramostovou a Mgr. 
Ivou Tesařovou Státní okresní archiv v Příbrami, kde 
se konala výstava o historii staré Příbrami s názvem 
Příběhy z Hrádku aneb Počátek zkázy staré Příbrami. 
Výstava je to velmi zajímavá, jedná se o demolici 
Plzeňské ulice v 50. letech minulého století, kdy stará 
zástavba musela ustoupit zástavbě nové. Historická 
hodnota budov nebyla brána v potaz, takže Příbramští 
přišli tímto sledem událostí o kus své historie. Zhlédli 
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jsme video s dobovými fotografiemi, které se 
dochovaly, byl nám k tomu i podán zajímavý výklad. 
Doporučuji všem zavítat na tuto výstavu.  

Mgr. Iva Tesařová 
 

 
Na výstavě ve Státním okresním archívu. Foto Mgr. I. Tesařová 

 

Pocta Antonínu Dvořákovi 
 

Ve dnech 21. 11. a 23. 11. 2011 se v divadle Příbram 
ve spolupráci se Středočeským krajem konaly koncerty 
na počest Antonína Dvořáka. Ve středu 23. 11. 2011 se 
koncertu zúčastnily i třídy CR3 a PO1B naší školy. 
Zazněla zde nejznámější díla tohoto světově známého 
českého skladatele (Humoreska, Slovanské tance, 
Cikánské písně, Rusalka a další) v podání žáků 
základních uměleckých škol z celého Středočeského 
kraje. Koncert uspořádala příbramská 2. ZUŠ vedená 
paní ředitelkou Petrou Havlíkovou. Po skončení 
dvoudenního cyklu koncertů byl porotou vybrán vítěz, 
který se dále zúčastní Galakoncertu k poctě  
A. Dvořáka určeného pro širokou veřejnost. Koncert se 
uskuteční 1. prosince 2011 od 17. 00 hodin ve Vysoké 
u Příbrami. 

Mgr. Jarmila Krůtová 

 
 
 
 

 
                                       Interaktivní po řad prevence 
 
7. 11. 2011 se žáci druhých ročníků studijních a 
učebních oborů zúčastnili pořadu, který byl zaměřen 
na zásady bezpečného chování. Pořad realizovalo 
občanské sdružení Tilius, které se mimo jiné zabývá 
prevencí kriminality a společensky nežádoucích jevů  
u dětí a mládeže. Žákům bylo vysvětleno, co si mají 
představit pod pojmem bezpečné chování, jak se 
zachovat v náročných situacích, seznámili se s právním 
výkladem, týkajícím se např. nutné sebeobrany a 
získali i další užitečné informace. Součástí byly i 
ukázky zbraní a prostředků ochrany. Závěr přednášky 
byl věnován diskuzi a dotazům. Celý pořad, který byl 
hrazen z fondu Prevence kriminality města Příbrami, 
žáci hodnotili jako důležitý a přínosný, ale uvítali by 
více praktických ukázek.  

Mgr. Jaroslava Burmannová, školní metodik prevence 
 

 
Foto Mgr. Jaroslava Burmannová 
 

 
Středoškolské sportovní hry – volejbal dívek 
  
 
Dne 10. listopadu 2011 jsme se představily na 
volejbalovém turnaji dívek v rámci středoškolských 
sportovních her, který tentokrát pořádala OA a VOŠ 
Příbram. Do Sokolovny, kde se turnaj konal, přijelo 
soutěžit celkem 9 družstev,  která byla rozdělena podle 
výsledků v minulém ročníku do dvou skupin. V naší 
(=slabší) skupině jsme měly změřit síly s týmy 
Gymnázia Komenského B, SPŠ Příbram, OA Příbram 
a Gymnázia Sedlčany. Naší ambicí bylo neudělat 
ostudu a věřily jsme, že alespoň 3 družstva dokážeme 
porazit. Bojovaly jsme statečně, ale nakonec jsme si 
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poradily jen s děvčaty z průmyslovky. V zápasech 
s OA a s G Sedlčany to chvílemi vypadalo dost 
nadějně, ale v rozhodujících chvílích jsme se soupeřek 
zřejmě trochu zalekly. Štěstí nám nepřinesly ani 
„vítězné“ bílé fotbalové dresy našich kluků, doplněné 
modrými trenýrkami a světle modrými podkolenkami. 
Tak nám to alespoň slušelo ☺. Celkově 8. místo pro 
nás bylo velkým zklamáním, ale zároveň i cennou 
zkušeností a vzájemným ujištěním, že v trénincích 
hodně přidáme, abychom příští rok obstály lépe.   
 
Mgr. Blanka Suchanová, trenérka školního týmu 
 

 
Dívčí volejbalový tým ISŠ HPOS Příbram v bílém. Foto Mgr. Blanka Suchanová 

 

Letem světem z pohádky do pohádky (Klub 
dobrovolníků) 
 
V úterý 22. 11. 2011 navštívili zástupci Klubu 
dobrovolníků naší školy Petr Kleindienst, Jarmila 
Krůtová a Jaroslava Burmannová dětské oddělení 
Oblastní nemocnice Příbram, aby zde předvedli 
připravený program plný čar a kouzel s hudebním 
doprovodem. Děti si společně připomněly a zazpívaly 
pohádkové písničky (např. Královské reggae, Vadí, 
nevadí, Kdybych byla vlaštovkou, Statistika, Včelka 
Mája a další) a naučily se kouzlit s kartami nebo 
šátkem. Všem se toto odpoledne moc líbilo a dětští 
pacienti alespoň na chvíli zapomněli na svá trápení.  
V nejbližších dnech nás čeká další spolupráce v rámci 
Klubu dobrovolníků při ISŠ HPOS Příbram i na jiných 
odděleních, na kterou se opět velmi těšíme. 

Mgr. Jarmila Krůtová, redakce 
 
 
 
 
 
 

 

 
Z  návštěvy Klubu dobrovolníků na DO ON Příbram, Foto Mgr. J. Krůtová 

 
Studenti čtou a píší noviny 
 

Již čtvrtým rokem se naše škola zapojuje do projektu 
„Studenti čtou a píší noviny“. Tento projekt pořádá 
MF Dnes. Žáci píší články do novin. Buď reagují na 
zadaná témata, nebo se žáci vyjadřují k jednotlivým již 
napsaným článkům. Pokud se škola akce zúčastňuje, 
dostává přibližně po dobu jednoho měsíce několik 
výtisků MF Dnes zdarma. Žáci pak dále s deníkem 
pracují, vyjadřují se k článkům, názorům a publicistice 
vůbec. Projekt je velmi zajímavý, neboť se žáci mohou 
stát redaktory, za své články také získat odměnu, ale 
především se zvyšuje zájem o četbu kvalitního tisku.  

Mgr. Klára Bambasová, učitelka ČJL 

 
Z minulých čísel IZ 
 

V říjnovém čísle jsme vás informovali o zapojení 
našich žáků do charitativní akce Světluška 2011. 
S radostí oznamujeme, že jsme od vás pro Světlušku 
prodejem sbírkových předmětů vybrali 21 841 Kč. 
Vybrané peníze budou použity na některý 
z charitativních projektů pro děti a mladistvé se 
zrakovým postižením. Ještě jednou vám děkujeme.  
 
A jak dopadlo krajské kolo Poháru Josefa Masopusta 
ve fotbale chlapců? Náš tým ve složení Z. Buch,  
Z. Fic, P. Brandner, J. Jiránek, C. Kukla, V. Rybák,  
T. Dušek, O. Valta, J. Šindelář, P. Pilík, R. Lagron,  
D. Königsmark, F. Sedláček, G. Lanfranchi,  
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V. Procházka a J. Muzikář, byl opět úspěšný. Kluci 
zvítězili v krajském kole, získali pohár a postoupili do 
mezikrajské kvalifikace. Gratulujeme a držíme palce, 
aby se jim dařilo i nadále a svoje vítězství zopakovali a 
dostali se mezi šest nejlepších, kteří sehrají finále 
v květnu v Praze na Julisce. 

Mgr. Marie Velflová, redakce 

 
 
Články v tomto čísle: 
 
E – ekonomie – Ing. L. Břenda 
Internet – výhra nebo prohra?– Mgr. M. Špaková 
Hry a klamy - Mgr. M. Velflová 
Jazyková soutěž City & Guilds English Language 
Contest – Bc. P. Zemanová 
ISŠÁČEK  – Mgr. M. Velflová 
Klub mladého diváka – Mgr. M. Chramostová 
Klub dobrovolník ů – Mgr. M. Velflová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zkrocení zlé ženy?  – Mgr. H. Trinerová 
Návštěva veletrhu fiktivních firem  – Mgr. M. 
Velflová 
Program pro žáky ZŠ – M. Vaňková 
Piškvorky 2011 – Mgr. M. Velflová 
Exkurze v České spořitelně – Ing. P. Šaňková 
Přednáška o pivu pro žáky hotelové školy – Ing. M. 
Pučálka 
Vzdělávání pedagogů v měsíci listopadu – Mgr. M. 
Velflová 
Počátek zkázy staré Příbrami  – Mgr. I. Tesařová 
Pocta Antonínu Dvořákovi – Mgr. J. Krůtová 
Tilius – Mgr. J. Burmannová 
Středoškolské sportovní hry, volejbal dívky – Mgr. 
B. Suchanová 
Letem světem z pohádky do pohádky – Mgr. J. 
Krůtová 
Studenti čtou a píšou noviny – Mgr. K. Bambasová 
Z minulých čísel – Mgr. M. Velflová 
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