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opravdu vydařil. A příštím ročníkům můžeme 
jeho absolvování jenom doporučit.
B. Moravcová a K. Bucková, 5. A

Trocha poezie na závěr
Domov

Tam, kde někdo čeká.
Tam, kam se vracím, když mám hlad.
Tam, kam vede cesta daleká.
Tam, kde je krb; tam, kde není chlad.

Člověk, který chápe,
když škola je „krásná,“
ví a neptá se, 
proč myslím „nejasná.“

Pocit vděku a štěstí
za to, že mám kde spát,
za to, že nestojím v dešti
a se strachem nemusím se prát

Maják uprostřed moře
září jako hvězdy nahoře.
Lávou obklopen ostrov,
tam můj je domov.

Nguyen Khanh Linh, 4. A

Polštář 
Huňatá kvádřice
s vůní břidlice
v koutě lehává
muchlat se nechává
potřeby nemívá
ani se nedívá
jen tam tak leží
hýbe se stěží
pod vahou prohnutá
v rohu je ohnutá
přání svá ukrývá
povlak ji pokrývá
hledá jen hlavu
je divných mravů
k pohodlí daleko nemá
prostě jen divně se chová
z ničeho nic se zjeví
kde vzala se nikdo neví
přeměkký hranatý oltář
nadevše to je můj polštář

Barbora Pavlíčková, 4. C
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Investice do vnitřních prostor školy
První etapa rekonstrukce na naší škole pro-
běhla v měsíci červenci a srpnu. Během prázd-
ninových měsíců došlo ke kompletní výměně 
všech osvětlovacích těles a elektrického vedení 
v suterénu budovy.

Práce byly ukončeny těsně před zahájením 
nového školního roku. Díky velkému úsilí všech 
učitelů a uklízeček a také některých žáků se 
podařilo uklidit zasažené prostory školy a pře-
stěhovat zpět veškeré vybavení tříd a kabinetů. 
Čtvrtého září už byla škola připravena na zahá-
jení školního roku bez známek předchozích 
prací. Naše poděkování patří městu Příbram za 
poskytnuté finance na rekonstrukci a Odboru 
školství a mládeže Středočeského kraje, který 
poskytl finanční prostředky na malování celého 
suterénu školy.

Projekt Kooperace a inkluze GSHPB
Gymnázium pod Svatou Horou se v roce 2017 
zapojuje do Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. Jedná se o výzvu č. 02_16_
035 Podpora škol formou projektů zjednoduše-
ného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ. Náš 
projekt nese název Kooperace a inkluze gshpb 
a je zaměřen na personální podporu, osobnost-
ně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělá-
vání žáků a studentů, podporu extrakulárních 
aktivit a aktivity rozvíjející ICT. Na daný projekt 
je poskytována finanční podpora od Evropské 
unie. Cílem projektu je především poučit peda-
gogy v oblasti inkluze, rozšířit vzdělání peda-
gogů v oblasti ICT a cizích jazyků, seznámit 
vybrané pedagogické pracovníky s metodou 
CLIL, umožnit vybraným pedagogům sdílet 
zkušenosti prostřednictvím návštěv jiných škol 
a umožnit jim tandemovou výuku. V rámci pro-
jektu se chceme zaměřit i na žáky ohrožené 
školním neúspěchem.

Výstupem projektu budou jednak osvědčení 
o absolvování vzdělávacích programů DVPP, 
jako doklad o nově nabytých vědomostech 
a zkušenostech, jednak skeny zápisů o prove-
dených návštěvách pedagogů, o tandemové 
výuce, o realizaci aktivity CLIL ve třídě a o dou-
čování žáků ohrožených školním neúspěchem. 
Pevně věřím, že všechny šablony splníme a že 
se na Gymnáziu pod Svatou Horou díky jejich 
realizaci zvýší kvalita výchovy, vzdělávání i pro-
inkluzivnost.
Mgr. Pavel Karnet

Jazykové a metodické vzdělávání 
učitelů
Gymnázium pod Svatou Horou vyšle v příštích 
dvou školních letech deset svých učitelů na 
vzdělávací semináře do různých koutů Evrop-
ské unie.

Podařilo se nám totiž získat grant v rámci 
programu Erasmus+ školní vzdělávání, Klíčová 
akce 1, projekt mobility osob. Projekt je mimo 
jiné zaměřen na jazykové a metodické 
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vzdělání, na metodiku výuky CLIL a projektové 
vyučování. Na tyto kurzy následně navážeme 
aktivitami „job shadowing“(stínování), kdy 
čtyři učitelé odjedou do partnerských škol ve 
Španělsku, aby si se svými kolegy vyměnili 
zkušenosti s výukou metodou CLIL. Z těchto 
partnerských škol navštíví naopak čtyři učitelé 
hodiny naše. Gymnázium pod Svatou Horou je 
jedna z mála středních škol v republice, které 
mají výuku CLIL ve svém školním vzdělávacím 
programu. Proto je jazykové vzdělávání všech 
našich pedagogů velmi důležité a náš projekt 
je zaměřen zejména na tuto oblast. Jeho cílem 
je připravit nejen vyučující cizích jazyků, ale 
i další vyučující na to, aby se tzv. „language 
showers“ objevovaly ve výuce co nejčastěji 
a naši studenti byli cizím jazykům vystavováni 
co nejvíce.
Mgr. Kateřina Nosková, koordinátorka projektu

Mezinárodní projekty na škole
Naše škola se v tomto a příštím školním roce 
bude účastnit tří Erasmus+ projektů. Ze tří 
žádostí jsme ve všech uspěli, z čehož máme 
obrovskou radost.

V klíčové akci 1 Projekty mobilit osob se 
10 pedagogů naší školy zúčastní odborných 
seminářů v různých zemích Evropské unie 
a budou se vzdělávat ve svých oborech. O tom 
přináší podrobnější informace předchozí člá-
nek.

V Klíčové akci 2 Projektové spolupráce budou 
studenti vyššího stupně gymnázia pracovat na 
dovednostech potřebných k úspěšnému uplat-
nění se na evropském trhu práce. Budou spolu-
pracovat se studenty z Itálie (Řím), Španělska 
(Manresa), Řecka (Volos) a Finska (Utajärvi). 
U nás ve škole bychom partnerské školy měli 
přivítat v dubnu 2018.

Druhý „studentský“ projekt v Klíčové akci 2 je 
určen pro naše benjamínky, tj. třídu 1. A. Měla 
by se ho účastnit celá třída, stejně jako celá 
třída z partnerské školy v severním  Němec-
ku ve městě Kappeln (Šlesvicko-Holštýnsko). 
Budeme společně pracovat na tvorbě učební 
pomůcky do výuky o geografii místního regio-
nu. Oba regiony pak porovnáme a vysvětlíme 
si rozdíly a hlavně příčiny těchto rozdílů. Sou-
částí projektu bude též návštěva CLILových 
hodin na obou školách.  Celou třídu z Německa 
bychom měli u nás přivítat v květnu 2018.

Pokračujeme v práci na eTwinningových pro-
jektech, které probíhají přes internet. Studenti 
si v nich osvojují práci na počítačích s různými 
ICT nástroji a samozřejmě si tím procvičují cizí 
jazyk. Mgr. Pahorecký se svojí skupinou fran-
couzské konverzace zahájil projekt se školami 
z Finska, Polska a Francie o svátcích v daných 
zemích a Mgr. Přibylová rozjíždí projekt zamě-
řený na faunu a floru Evropy se školou ze Špa-
nělska.

Jako každým rokem, tak i letos jsme na naší 
škole v září oslavili Mezinárodní den jazy-
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Velikost naší radosti z povoleného opuštění 
školních lavic se shodovala s délkou tradiční  
kolony před Prahou.

Okolo jedenácté hodiny jsme dorazili do 
půvabné osady Prachov, kam jsme bránou 
vstoupili vstříc Prachovským skalám. Ani 
nevím, jak dlouho nám je trvalo projít, pro-
tože čas v tak krásném prostředí utíká velmi 
rychle. Je nutné dodat, že na nás vyšlo pře-
krásné počasí.  V průběhu výstupů a sestupů, 
či prolézání úzkými škvírami jsme hromadně 
odhazovali bundy i mikiny. Na každé vyhlíd-
ce, kterou jsme navštívili, jsme setrvávali tak 
dlouho, jak jen to šlo. Po příjemné procházce 
mezi skalami jsme se vydali směrem k Rum-
cajsovu městu, totiž k Jičínu. V tomto velmi 
hezkém městě jsme měli třicet minut volného 
času, kterého každý z nás náležitě využil.

Výlet byl opravdu povedený a mnoho nám 
přinesl.
Barbora Vacková, 3. A

Poznávání krás šumavské přírody
Ve dnech 29. 5. až 2. 6. jsme my, studenti 
tříd 4. A a 2. C absolvovali biologicko-eko-
logicko-zeměpisný kurz na Šumavě v Horní 
Vltavici. V pondělí okolo deváté hodiny jsme 
se vydali na cestu. K hotelu jsme dorazili před 
12.  hodinou, vybalili si, najedli se a vyrazili 
klást pasti. Vrátili jsme se právě na večeři. 
Večer nás čekaly sportovní hry. Druhý den byl 
před námi celodenní výlet na Boubín. Autobus 
nás svezl na Kubovu Huť, pak už jsme museli 
po svých. Cestu na vrchol Boubína nám zne-
příjemňovalo horké počasí. Výhled z tamní 
rozhledny však stál za to. Po krátké pauze 
jsme pokračovali okolo Boubínského pralesa 
a Boubínského jezírka až do nedaleké ves-
nice. Tam jsme opět nastoupili na autobus, 
který nás zavezl zpět k hotelu. Díky doprav-
ním uzavírkám jsme si původně devatenácti 
kilometrovou cestu zkrátili o tři kilometry. 

Třetí den dopoledne nás čekala cesta na 
jedno z šumavských rašelinišť. Díky dopravní 
uzávěrce nás výlukový autobus dovezl přímo 
k vlaku. Odpoledne jsme kontrolovali naše 
pasti, sbírali biologický materiál a hráli pohád-
kovou hru. Večer jsme navštívili místní kemp, 
kde se daly hrát společenské hry a uspořádat 
táborák. Každý si mohl opéct špekáček nebo 
trdelník. 

Ve čtvrtek jsme navštívili pramen řeky 
Volyňky. Kdo chtěl, mohl také navštívit mohy-
lu na počest posledního zastřeleného šumav-
ského vlka. Večer nás opět čekaly zeměpisné 
a sportovní hry. 

Poslední den kurzu jsme nestrávili jen bale-
ním. Místo toho jsme pár posledních hodin 
využili k cestě po naučné stezce Hornovlta-
vických pastvin. 

Po dobu celého pobytu nás provázelo krás-
né počasí a dobrá nálada. Jménem všech 
zúčastněných můžeme říct, že kurz se 
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V neděli, 10. 9. odpoledne, jsme všichni spo-
lečně s učiteli vyjeli na Nové Hutě. Když jsme 
dorazili na hotel, stihli jsme se akorát ubytovat 
a hned byla večeře. Každý den byl plný zážitků 
a večer nás vždy čekal bohatý program. První 
večerní program jsme hráli hry na seznámení. 

Druhý den jsme se dopoledne učili zachá-
zet s GPS, buzolou a mapou. Také nás přijela 
navštívit lektorka Hanka Stonová Prančlová, 
se kterou měla každá třída seminář na téma 
seznámení a komunikace. Večer jsme si pak 
všichni společně zazpívali.

V úterý jsme si dopoledne zahráli discgolf 
a 1. A se učila s GPS, mapou a buzolou. Odpo-
ledne jsme všichni vyrazili na stanici horské 
služby Zadov. Večer si pro nás p. uč. Káčerek 
připravil taneční soutěž. Tančili jsme waltz, jive 
a čaču. Poté, co jsme tyto tance všichni zvládli, 
probíhala soutěž.

Ve středu jsme sportovali a stříleli z pušek. 
Odpoledne jsme hráli stolní hry a v rámci dra-
matické výchovy jsme si vyzkoušeli i trochu 
zaimprovizovat v nečekaných situacích. Večer 
si 2.A pro prváky připravila bojovku, která se 
i přes nepříznivé počasí nakonec vydařila.

Ve čtvrtek, poslední den, jsme v týmech sou-
těžili v azimutovém závodu (závod s buzolou) 
a v orientačním běhu. Odpoledne jsme vyšli 
na procházku, kterou nám ale překazil déšť.  
Poslední večer našeho kurzu se konala disko-
téka. 

Páteční dopoledne už jsme jen balili a uklízeli. 
Poté následovalo závěrečné vyhlášení výsled-
ků. Čekání na autobus jsme si na samotný 
závěr kurzu krátili hraním volejbalu a bohužel 
i lámáním prstů. Domů jsme se však vrátili 
nadšení.

Počasí vyšlo krásně, sice občas pršelo, ale 
kurz nám to celkově nezkazilo. Doufám, že si 
ostatní třídy užijí adaptační kurz stejně jako 
my. 
Bernátová Natálie, 2. A

Výlet do Prachovských skal
Konečně to vyšlo i na nás. Dne 3. května 2017 
jsme s velikou libostí přenechali naši učeb-
nu vyššímu principu maturitnímu a vydali se 
poznávat krásy jedné z geologicky nejzajíma-
vějších lokalit v České republice.
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ků. Už podruhé jsme u nás v rámci Projektu 
Edison přivítali vyslance organizace AIESEC 
Plzeň. Letos nás navštívily studentky z Íránu, 
Gruzie, Číny, Rumunska a Kypru a připravily si 
pro naše studenty velmi zajímavé prezentace 
o jejich domovině. Za finanční podporu projek-
tu děkujeme Společnosti rodičů a přátel Gym-
názia pod Svatou Horou.
Mgr. Hana Malátková

Den divadla oslavil letos desáté výročí
Nadechnout se a vyjít na Velkou scénu Divadla 
A. Dvořáka před skoro 500 diváků chce odvahu. 
Světla reflektorů a stovky očí upřených jen na 
vás. To je zkušenost, na kterou se nezapomíná. 
Zkušenost, která opakováním obrušuje strach 
z veřejného vystupování a sebeprezentace. 
Studenti naší školy se, díky Dni divadla, nejen 
v těchto disciplínách zlepšují každým rokem.

Na počátku, to bylo v roce 2008, byla snaha 
vytvořit projekt, který zapojí všechny svato-
horské gymnazisty do tvořivé práce na diva-
delních představeních a pomůže rozvíjet jejich 
osobnost pomocí metod dramatické výchovy. 
Navíc umožní i žákům, kteří třeba nejsou ve 
třídě studijně nejlepší, zažít úspěch a ukázat 
se spolužákům a kantorům z jiné stránky, jako 
skvělí herci, tanečníci, muzikanti či zpěváci. 
Zároveň jsme se chtěli vyhnout besídkovos-
ti školních akademií v tom nejhorším smyslu 
slova, tedy pelmelu všeho možného, co zrov-
na někoho napadne, bez jakékoli dramaturgic-
ké struktury. Nutno říci, že v prvním ročníku, 
věnovaném kramářským písním, se nám to 
úplně nepovedlo.

V letech následujících jsme vytvořili funkč-
ní dramaturgický plán. Každá třída si vylosuje 
z jednotného tématu materiál, z kterého vytvo-
ří představení, a dále si vylosuje, jakou formou 
jej ztvární, na výběr je z činohry, pantomimy, 
muzikálu, opery, baletu, pohybového divadla 
nebo loutek. Po představeních tříd zahraje dra-
matický soubor Gymnázia pod Svatou Horou.

Takový byl let let a témat:
2008 Kramářské písně
2009 Ohlas písní ruských
2010 Z pověstí českých
2011 Pocta Williamu Shakespearovi
2012 Antická inspirace
2013 Karel Čapek
2014 Česká divadelní klasika
2015 Kytice
2016 800 let města Příbrami
2017 Světové drama

Neméně zajímavý je i přehled velkých předsta-
vení, která odehrál Dramatický soubor Gym-
názia pod Svatou Horou. Dešperanda strašná 
dcera aneb spravedlivá odplata pejše a marné 
nádhernosti – moralitka současného brněnské-
ho autora Huberta Krejčího. Mrazík – na motivy 
známé ruské pohádky. Vrchlického Noc na Karl-
štejně. Zkrocení zlé ženy v překladu Martina 
Hilského. Lišák Pseudolus – Plautův předob-
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raz Moliérova Lakomce. V režii Roberta Tyleč-
ka, herce Divadla A. Dvořáka, jsme odehráli 
Ze života hmyzu od bratrů Čapkových, Tylova 
Strakonického dudáka či Krásné oči, ohyzdné 
obrazy. Z příbramských autorů nemohl chybět 
Jan Drda a jeho Hrátky s čertem. V letošním 
roce jsme se mohli podívat na projekt americ-
kého herce a lektora Edmunda Di Giovanniho 
Best of Shakespeare v původním znění. 

Většinu výše uvedených her a záznamů z tříd-
ních představení je možné najít na youtube 
kanálu Gymnázia pod Svatou Horou. Nakonec 
zbývá jen popřát si „Zlomme vaz!“ i v letech 
následujících a poděkovat za finanční podporu 
městu Příbram.
Mgr. Tomáš Bílek

Světová klasika na prknech divadla
Jubilejní 10. ročník Dne divadla měl svou pre-
miéru tradičně na konci školního roku. Studen-
ti si připravili velmi zdařilá vystoupení, v nichž 
ožily legendární postavy komediálního charak-
teru jako falešný Revizor Chlestakov, svými 
penízky posedlý Lakomec Harpagon, ale i velké 
tragédie španělského divadla jako Krvavá svat-
ba, Fuente Ovejuna či Cid. Velkolepou show se 
stalo baletní provedení slavného příběhu Dona 
Juana – Sevillského svůdce. Moderní světo-
vé drama mělo jediného zástupce v absurdně 
laděném detektivním příběhu Fyzikové.

Dramatický soubor naší školy si letos připravil 
úplnou novinku. Hrálo se totiž anglicky. Shake-
spearovské pásmo s výběrem toho nejlepšího 
z Hamleta, Kupce benátského, Romea a Julie, 

Gymnázium pod Svatou Horou mi vyšlo vstříc, 
když jsem chtěla přestoupit z německého jazy-
ka na ruský (...) úroveň angličtiny je také o 
dost vyšší, než jaká byla na ZŠ, což je naprosto 
skvělé. Dává mi to možnost rozvíjet se.

Dalo mi pocit, že nejsem zase tak blbá, jak 
jsem si myslela. Že základka, na které jsem 
byla, není tak špatná a dala mi dobré zákla-
dy k tomu, abych gympl zvládla. Pobyt zde mi 
potvrdil, že tento gympl není rozhodně nic míň 
než gympl velký...

Za tři měsíce jsem se naučila mít tuhle školu 
docela ráda a nejvíce ze všeho svoji třídu.
Mgr. Pavel Karnet

Křížky vs. Kolečka
Dne 7. 11. 2017 se u nás, na Gymnáziu pod 
Svatou Horou v Příbrami, uskutečnil oblastní 
turnaj v pIšQworkách. Zavítalo k nám deset 
skvělých týmů, složených jen z těch nejlep-
ších a nejpovolanějších, spolu se svými učite-
li a mentory. Mohli jsme se zde setkat s klu-
ky a holkami různých věkových kategorií, což 
dokazuje, že piškvorky mohou být zábavou pro 
každého.

Naše škola vyslala do boje hned tři týmy: 
LegenTrobots, Vrbčata a Ulaanbaatar. Žád-
ný z nich si nevedl špatně, v tabulce všichni 
dosahovali skvělých výsledků. Přesto jsme se 
v play-off již nesetkali s Vrbčaty, jejichž výkon 
bohužel nestačil na výkony ostatních týmů.

Zbylé dvě domácí party se spolu v tzv. pavou-
ku utkali hned v prvním kole, takže bylo jasné, 
že se s jednou z nich rozloučíme. Tou poraženou 
se stala skupina Ulaanbaatar.

Do boje o medailové příčky se tedy dostali 
HUGSandKISSES, Rypouši, LegenTrobots a Kři-
žáci, a sice první dva zmiňovaní do boje o bronz 
a poslední dva do boje o zlato.

O bronzovou pozici se rozhodovalo mezi přá-
telskými sestavami z Gymnázia Příbram, takže 
lze říci, že nebylo ani vítěze, ani poraženého 
(ačkoliv oficiálně vyhráli Rypouši).

Boj o zlato ale byl výrazně napínavější, tam 
se totiž utkali domácí LegenTrobots z Gym-
názia pod Svatou Horou proti dalšímu týmu 
příbramského Gymnázia, Křižákům; ti byli ve 
finále úspěšnější, a tak se naši museli spokojit 
„pouze“ s druhým místem. Přesto ale Tomáši 
Vaňatovi, Danče Huškové, Zdeňku Procházko-
vi, Štěpánu Jobekovi a Tobiáši Luftovi gratu-
lujeme a přejeme mnoho úspěchů do dalších 
zápasů!
Barbora Bílá, 5. A

Ohlédnutí za společnými chvílemi 
strávenými mimo školu
Jak jsme se poznávali
Jak už je u nás na gymnáziu zvykem, jako kaž-
dý rok jsme se společně s 1. A vydali na Šuma-
vu se adaptovat.
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Macbetha se studenty nacvičil americký lektor 
Edmund Di Giovanni. A představení se líbilo.

O reprízu, která se koná každým rokem v říj-
nu, byl ze strany základních škol tak velký 
zájem, že si studenti v to středeční dopoled-
ne zahráli rovnou dvakrát. A získali si přízeň 
i u tak specifického mladého publika.

Všem účinkujícím patří velký dík a držíme 
palce v dalším ročníku.

Divadlobraní Gymnázia pod Svatou 
Horou
Měsíc listopad je v Malém svatohorském diva-
délku mimořádný. Během týdne proběhly hned 
tři velké divadelní akce. Všechno to začalo Fes-
tivalem Divadla Dagmar, následovala Noc diva-
del 2017 a nakonec představení Proti pokroku 
Proti demokracii na Malé scéně Divadla A. Dvo-
řáka.
Festival Divadla Dagmar 
Již druhý ročník festivalu byl opět realizován ve 
spolupráci s Hornickým muzeem Příbram. Ve 
čtvrtek 16. listopadu bylo možné vidět předsta-
vení Norway.today. Jedná se o hru současného 
švýcarského autora Igora Bauersimy, který se 
narodil v Praze. Příběh vychází ze skutečných 
událostí. Rekonstruuje poslední hodiny živo-
ta dvou mladých lidí, kteří se chystají ukončit 
život skokem z útesu v Norsku. Přes závažnost 
tématu a citlivou reflexi duševního stavu hrdi-
nů si hra uchovává hravost, nadhled a humor.

V pátek 17. listopadu proběhla dvě před-
stavení v Památníku Vojna v Lešeticích, který 
vytvořil velmi působivou kulisu. Na programu 
byly dvě scénické kompozice jednak z díla, 
korespondence a deníkových záznamů lágrové 
básnířky Anny Barkovové Anna, jednak z kni-
hy dokumentů Poledne od Natalie Gorbaněvské 
o moskevské demonstraci proti okupaci ČSSR 
v roce 1968 s názvem Osm statečných. 

Divadlo Dagmar je otevřené společenství 
profesionálních umělců, které vede pedago-
žka DAMU, režisérka a herečka Hana Franko-
vá. Představení Divadla Dagmar patří k jedněm 
z nejvíce oceňovaných her na přehlídkách mla-
dých a experimentálních divadel. Poetika toho-
to divadelního souboru je nevtíravá a rozhodně 
se jedná o představení, která je možná označit 
nálepkou „Pro náročného diváka“.
Příbramská Noc divadel 2017
V sobotu 18. listopadu se v Malém svatohor-
ském divadélku Gymnázia pod Svatou Horou 
uskutečnil již pátý ročník celoevropského pro-
jektu Noc divadel. Program, v kterém si kaž-
dý našel to své, začal v dopoledních hodinách 
a končil 21. hodinou večerní. Na programu byly, 
jak je dobrým zvykem, zpočátku pohádky, např. 
netradičně pojatá Karkulka Červená od TEArT-
Ru Rajdo. Dvěma představeními přispěl již tra-
diční účastník - DS Půlnoc, tentokrát zmoder-
nizovanou Erbenovou klasikou. O program se 
postarala i vystoupení DS našeho gymnázia. 
Večer vyvrcholil dramoletem Bdění v podá-

jednou až dvakrát týdně bude věnovat po celý 
školní rok doučování dětí, které učivo nezvlá-
dají a nemají nikoho, kdo by jim mohl pomoct. 
Studenti 5. A tímto způsobem pomáhají už tře-
tím školním rokem.

Každý, kdo nemyslí jen na sebe a pomáhá 
nezištně druhým, si zaslouží poděkování.
Mgr. Eva Šálková

Škola plná příšer
Vyřezané dýně, čarodějnice, masky a kos-
týmy, černé kočky, průvody a další symbo-
ly patří neodmyslitelně k populárnímu svátku 
Halloween. Přestože se slaví především v ang-
losaském světě, i u nás v poslední době ros-
te jeho obliba. Původ slova Halloween musí-
me hledat v anglickém „All Hallows‘ Evening“ 
(tzn. „Předvečer Všech svatých“). Tento lido-
vý svátek má původ v Irsku, kde se inspiroval 
židovským zvykem slavit svátek Všech svatých 
už večer před ním. K tak trochu strašidelným 
oslavám spojeným s Halloweenem se naprosto 
hodí podzim s prodlužující se nocí, sychravým 
počasím a usínající přírodou. Předvečer Všech 
svatých nastává každý rok vždy 31. října, 
a proto se i naše škola v tento den oblékla do 
strašidelného hávu. Některé masky byly sku-
tečně uměleckými díly.

Co mi dalo a vzalo Gymnázium pod 
Svatou Horou
Tak tuto otázku jsem si dovolil položit na konci 
1. čtvrtletí žákům 1. C. Odpovědi byly anonym-
ní, (namyšleně) tvrdím, že nepřekvapily. Potě-
šily. Posuďte sami.

Vzalo mi volný čas (...) Nemám čas spát! 
Naplnilo mi volný čas.

Našla jsem tu hodně nových kamarádů 
a mám tu ráda více učitelů než na základní ško-
le. Musím se učit o hodně víc než dřív a učení je 
o moc složitější, ale dá se to zvládnout.

Vzalo mi iluzi toho, že všechno zvládnu bez 
učení. Naopak mne překvapila obrovská vstříc-
nost učitelů.

Škola mi dala nový kolektiv, v budoucnu 
mi dá třeba i nové kamarády. A co mi vzalo? 
Kamarády ze základky, ale stýkám se s nimi 
pořád. Jenom ne tak často (...) líbí se mi to, že 
je škola zaměřena na jazyky a dává příležitosti 
je využít v praxi.

Mám málo volného času, ale to by způsobila 
každá škola. Některé předměty bych zrušil úpl-

ně, ale to by musela existovat střední škola 
postavená jen pro mé studium.
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ní DS Lepčí lidi. Představení nebylo v Příbrami 
hráno poprvé. Na konci letošních letních prázd-
nin zahájilo 6. sezónu Malého svatohorského 
divadélka v nově zrekonstruovaných  sklepních 
prostorech na Svaté Hoře.
Proti pokroku Proti demokracii
Toto představení volně na motivy krátkých hří-
ček Esteve Solera připravil a režíroval herec pří-
bramského divadla Robert Tyleček. Dokážeme 
žít bez televize? Jak funguje manželství na dobu 
určitou? Produktivita jako nový řád a nábožen-
ství korporátních firem? Jsou peníze opravdu 
jedinou motivací v životě? To vše zkoumají 
v lehce absurdním dramatu Proti pokroku Pro-
ti demokracii herci DS Gymnázia pod Svatou 
Horou. A nebojí se jít až na dřeň. Premiéra se 
konala 23. 5. 2017 v MSD. Přesně o půl roku 
později, 23. 11. 2017, se představení odehraje 
na Malé scéně Divadla A. Dvořáka v Příbrami.

Naši gymnazisté v roli diváků
Návštěvy divadelních představení v rámci Klu-
bu mladého diváka pokračují i v letošním roce. 
Skupinka 14 studentů navštěvujících pražská 
divadla má za sebou Drama v kostce v Diva-
dle Ypsilon. Toto představení uchvátilo všech-
ny úžasným nábojem, bylo ukázkou všeho, co 
musí mladý adept herectví ovládat – být hlaso-
vě vybaven, perfektně se pohybovat, ovládat 
umění pantomimy i improvizace. Koncem lis-
topadu se zúčastníme Předmikulášské Partičky, 
divadelní podoby pořadu známého z televizního 
vysílání. Myslím, že je to hezký dárek od Miku-
láše pro všechny věrné milovníky divadla.

Studenti našeho gymnázia jsou opět nejpo-
četnější skupinou v příbramském Klubu mladé-
ho diváka, a ostatně i mimo něj jsou v diva-
dle každou chvíli. Vymyslet pro ně něco navíc, 
není jen tak, ale povedlo se. Rozbor hry, hned 
po viděném představení s režisérem nebo dra-
maturgyní a herci, je přesně to pravé. První 
z „besed“ proběhla po představení Arabská noc, 
kdy studenti, kteří si před představením pečli-
vě prostudovali scénář, měli možnost podívat 
se na inscenaci pohledem dramaturgyně Pav-
líny Schejbalové a hereček Ivany Krmíčkové 
a Daniely Šiškové.

Další beseda proběhla ve čtvrtek 19. října po 
představení Harolda Pintera – Narozeniny. Do 
D-klubu přišli se studenty  pobesedovat režisér 
Adam Doležal, dramaturgyně Kateřina Fixo-
vá a celé herecké obsazení: Jiří Vojta, Robert 
Tyleček, Helena Karochová, Monika Timková, 
Martin Dusbaba a Filip Müller. Navíc podpořit 
kolegy přišla i Anna Fixová a Petr Florián. Živě 
se debatovalo skoro dvě hodiny.

Do nabídky letošního Klubu se dostaly ještě 
dvě hry opírající se o skvělé literární předlohy. 
Studenti už zhlédli velmi povedené ztvárnění 
Hrabalova vypravěčského skvostu Obsluhoval 
jsem anglického krále, letošní premiéra, která 
se setkává s velmi kladnou odezvou u diváků, 

a mají před sebou Saturnina, představení 
plné noblesního anglického humoru. Toto 

představení patří k těm nejlepším, která byla 
v příbramském divadle kdy nastudována. Na 
repertoáru se drží již od roku 2009.

Studentské volby 2017 letos i u nás
Gymnázium pod Svatou Horou se spolu s dal-
šími šestnácti gymnázii ze Středočeského kra-
je (a jako jedna ze tří příbramských středních 
škol) zapojilo do projektu společnosti Člověk 
v tísni „Studentské volby 2017 do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR“. Jedná se již o sed-
mý ročník této aktivity (první studentské volby 
proběhly v roce 2010), svatohorské gymnázi-
um se do projektu zapojilo po třetí. Společnost 
Člověk v tísni organizuje studentské volby vždy 
u příležitosti konání voleb v ČR.

Cílem projektu je přispět k aktivnímu, zod-
povědnému a sebevědomému občanství 
budoucích voličů. Studenti mají možnost se na 
základě vlastní zkušenosti s pořádáním voleb 
seznámit s principy zastupitelské demokracie 
a s volebním systémem České republiky.

Organizaci studentských voleb zajistili stu-
denti třetího a čtvrtého ročníku v rámci spo-
lečenskovědního semináře, možnost volit měli 
všichni studenti starší 15 let. Tento projekt je 
z našeho pohledu pro studenty nejen zajíma-
vý, ale také velmi prospěšný, o čemž svědčí 
jak zájem o samotné volby, tak i chuť se na 
tento občanský akt připravit a zodpovědně se 
rozhodnout.
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D

Poděkování našim dobrovolníkům
Láska k lidem, poskytnout pomoc, porozumění, 
dobrý pocit, schopnost předávat vědomosti, to 
jsou důvody, proč se člověk stane dobrovolní-
kem.

Gymnázium pod Svatou Horou se může pyš-
nit tím, že takové mladé lidi má. V životě je 
důležité nejen vzdělání a soutěživost, ale i sluš-
nost a empatie.

V červnu byl v Dobrovolnickém centru ADRA 
Příbram slavnostně ukončen již druhý školní 
rok, ve kterém pomáhali naši studenti dětem, 
kteří pomoc potřebují. Projekt se nazývá Kama-
rád hledá kamaráda. 

V říjnu se sešlo 14 studentů naší školy ze tří-
dy 1. C, 2. C a 5. A na úvodní schůzce k tomu-
to projektu, aby i v letošním roce pokračovali 
v chvályhodné práci. Každý ze studentů se 
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