
 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení učitelé, rodiče, kamarádi,  

po dlouhé odmlce vychází další číslo školního časopisu ISŠáček. Nemůžeme říct, že by se na 

naší škole nic nedělo, ba naopak. Nicméně jen málokterý žák se chce podělit o své zážitky 

s ostatními. Proto i v tomto čísle naleznete jen několik málo slov vašich odvážných spolužáků. 

 

Novinky na naší škole 

Jako každý rok je na naší škole řada novinek. Já vám v tomhle článku rád představím jednu 

z nejvýznamnějších změn. Touto novinkou je studovna. Studovna je spojena s knihovnou, která 

obsahuje nespočet odborných publikací z našich oborů, ale také několik knih například z četby 

k maturitě. Studovna je otevřena od 650 do 1420. Nechoďte sem v rozmezí od 1000-1030, to má 

totiž služba (dozor z řad žáků druhých ročníků cestovního ruchu) přestávku.  

Ve studovně můžete číst knihy, připravovat si referáty na počítačích, nebo jen trávit volno 

surfováním na internetu. Určitě se přijďte podívat do studovny, jejíž dveře nesou číslo 57. 

       Lukáš Jandus, HC2 

 

Veletrh fiktivních firem 

Na Obchodní akademii v Příbrami se ve dnech 10. a 11. listopadu 2015 konal již 18. ročník 

regionálního veletrhu FIF. Na tento ročník se přihlásilo osmnáct firem z regionu. První den 

zástupci fiktivních firem prezentovali své nápady a své produkty před nezávislou komisí. 

Komise hodnotila obsahovou i grafickou stránku prezentace, kulturu vystupování, cizojazyčnou 

komunikaci a celkový dojem z prezentace. Každý ze zástupců se co nejvíce snažil vychválit 

svoji firmu. V soutěži o nejlepší prezentaci zvítězila Sweet Stuff z OA Příbram. Jedna z našich 

CK – Global Party se umístila na krásném čtvrtém místě.  

Druhý den byl pro nás všechny akčnější a zábavnější, měli jsme možnost se jako firma předvést 

– ukázat své nápady i své znalosti. Neustále jsme vylepšovali svoje stánky, neboť tento den byl 

určen i pro širokou veřejnost. Na veletrhu v Příbrami jsme představovali novinky našich CK a 

samozřejmě také zájezdy, které měly na veletrhu v Písku největší úspěch.  
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Myslím si, že veletrhy fiktivních firem nás hodně obohacují o různé zkušenosti, pomáhají nám 

s komunikací a rozvíjí týmovou práci. Veletrh na OA jsme si opět velice užili. Abych zmínila 

i úspěch naší druhé CK – Touch The Sky – firma skončila na 5. místě v soutěži o nejkrásnější 

stánek.  

Lucie Kenardžievová, HC4  

 

Oblastní turnaj „pIsQworky 2015“ 

Dne 12. 11. 2015 se konal oblastní turnaj v pIsQworkách v budově Gymnázia pod Svatou 

Horou Příbram. Projekt „pIskQworky“, jehož pořadatelem je společnost Student Cyber  Games, 

z.s., probíhá letos již osmým rokem. Je určen pro středoškoláky, ale i pro žáky 8. a 9. tříd 

základních škol, s cílem prověřit a rozvíjet logické myšlení, schopnost taktizovat a smysl pro 

týmovou práci. Soutěž začíná školními turnaji, následují oblastní, krajské a na nejlepší hráče 

čeká grandfinále, tedy národní finále. 

Oblastního turnaje se zúčastnilo 12 družstev z 6 středních škol v Příbrami a Březnici. Naši školu 

reprezentovalo družstvo pod názvem „KVINTET“ a to v následujícím složení: Matěj Koten, 

Andrea Kebrlová, Adéla Horká, Eliška Hejduková, Adéla Moulisová, všichni ze třídy HT1. 

Doprovázela nás paní učitelka Mgr. Jitka Pružinová. Složení družstva vyplynulo z výsledků 

školního kola, které na naší škole proběhlo 15. 10. 2015. 

Turnaj začal v 8:30 hodin prezentací a následně připomenutím pravidel zástupcem pořádající 

společnosti. Poté byla družstva rozlosována do čtyř skupin po třech. A soutěžní klání mohlo 

začít! 

V naší skupině byla kromě nás družstva „Škwoři“ z VOŠ A SOŠ Březnice a „Minterm“ ze SPŠ 

a VOŠ Příbram. Každý z hráčů odehrál ve skupině 2 zápasy. Nastalo sčítání bodů, které 

rozhodlo o případném postupu do dalších bojů.  Bohužel se nám nedařilo tak, jak jsme doufali, 

a do dalších bojů jsme nepostoupili. 

Vítězem tohoto oblastního turnaje se stalo družstvo „Trojúhelníčky“ z Gymnázia Příbram a 

postupuje dále do krajského kola. 2. místo patřilo družstvu „Piškvorková legie“ rovněž 

z Gymnázia Příbram a 3. místo získala „Elitní jelita“ z Gymnázia pod Svatou Horou Příbram. 

I když se nám letošní ročník nevydařil podle našich představ, nabrali jsme zkušenosti a věříme, 

že v příštím ročníku, kterého se rádi zúčastníme, s patřičným tréninkem uspějeme. 

Adéla Moulisová, HT1 

 

 

 



První dojmy 
 

,,Cože, jak, ještě jednou?” To byla ve zkratce naše první slova, když jsme dorazili do Anglie. 

Už na nádraží jsme věděli, že tahle pouť nebude jen tak ledajaká procházka příslovečnou 

růžovou zahradou. Po šestnáctihodinové jízdě autobusem a s neustále brečícím dítětem jsme se 

konečně dostali do Londýna. Taktak jsme se prodrali davem a dostali se k okénku, kde jsme si 

měli koupit lístky na metro. Nakonec nás zachránila jedna milá paní, která nás obdarovala 

lístky, a tak tedy započala naše strastiplná cesta do Prestonu. Za vlak, který nás dovezl na určené 

místo, jsme zaplatili v přepočtu asi 6500 korun. S prázdnými kapsami jsme tedy nasedli na vlak 

a užívali si další dvouhodinovou jízdu. 

  

Po příjezdu do Prestonu jsme ještě tak čtvrt hodiny čekali na odvoz v podobě mladé sympatické 

paní Victorie. Po dalších 15 minutách v autě jsme zjistili, že tento měsíc nebude tak snadný, jak 

jsme si mysleli. Když jsme dorazili k hotelu, Victorie nám ukázala pracoviště, představila velice 

milý personál a ukázala nám domek, který se měl stát na následující 4 týdny naším domovem. 

Domek se nacházel asi 50 metrů od hotelu, kde jsme pracovali. 

  

První tři dny jsme pracovali od rána do večera, takže jsme neměli ani čas na odpočinek a 

prohlídku města. Po těchto náročných dnech přišlo konečně kýžené volno. Dnes si tedy užíváme 

zaslouženého odpočinku a klidu. Před chvílí jsme se vrátili z města, které je zhruba hodinu 

cesty odtud. Ceny jsou tu celkem příznivé i na naše chudé poměry. 

 

Jak už zde jednou padlo, personál je úžasný a nejde si na něj stěžovat. Všichni se tu k nám 

chovají velmi přátelsky a pořád se usmívají. Je tu dokonce i jedna servírka z Polska, se kterou 

si můžeme popovídat i nám známým slovanským jazykem. I přes všechny útrapy a neúspěchy 

se pomalu začínáme rozmlouvat a zvykat si na odlišný styl života i přízvuku, který tady má 

každý člověk trochu jiný. 

  

Nakonec jsme tedy velice rádi, že se nám naskytla příležitost jet na praxi do ciziny. Velice se 

nám tu líbí, práce je stereotypní, ale pohodová. K dokonalosti chybí snad už jen teplá sprcha, 

fungující topení a stabilní internetové připojení. 

 

Podtrženo sečteno, líbí se nám tady a doufáme, že zbytek našeho pobytu bude probíhat hladce 

jako doposud. 

 Z Anglie zdraví Jára a Pavla  

 

 



Návštěva z Mačkova 

Jak už bývá zvykem, i v roce 2015 nám přijeli popřát Mikuláše a krásné Vánoce naši přátelé 

z Mačkova. Nezapomněli nám přivést svoje vánoční vystoupení, kterým byla velice vtipná 

předělávka pohádky Mrazík. Protože bylo těsně před 5. prosincem, vydali jsme se všichni 

společně do „pekla“ v dole Marie na Březových Horách.  

Absolvovali jsme nejen návštěvu nepříjemných čertů, kteří nás pěkně vyděsili, ale poté jsme 

putovali do „nebe“ k Mikuláši, kde jsme slíbili, že se polepšíme a na potvrzení jsme zazpívali 

písničky. Následovala odměna v podobě balíčku dobrůtek. 

Největší odměnou nám však byl nejprve oběd v restauraci Na Plzeňské, kde jsme byli ještě před 

peklem, a poté dortík a kávička v cukrárně V Brance, kde jsme si vzájemně popovídali, pohráli 

a také jsme Mačkovským předali výtěžek z Příbramského anděla 2015. 

Ani se nenadějeme a budou tu naši kamarádi opět. Už teď se těšíme na maturitní ples HT4, kde 

si společně zatančíme, a na Velikonoce, čím nás zase mile překvapí. 

 třída HT4 

 

 

Třídy HT1, HT4 a Mačkovští 


