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Lenka Šafránková, 3. A

Kateřina Váchová, 2. C

Barbora Vaněrková, 2. C

Šárka Zezluková, 2. C

Veronika Fialová, 2. C

Nikola Hamáčková, 4. A

Michaela Lhotáková, 1. C

a ukázky z děl nejzajímavějších současných
afrických spisovatelů píšících ve francouzštině.
Odpoledne završilo čtení z bestselleru Prasklej sklenička spisovatele Alaina Mabanckou.
Román psaný v jedné větě popisující historii
baru s názvem „Úvěr odcestoval“ může českým čtenářům připomenout pábitele Bohumila
Hrabala. V budoucnu plánuje Gymnázium pod
Svatou Horou ve spolupráci s Africkým informačním centrem připravit i akce pro širokou
veřejnost.
Mgr. Tomáš Bílek

Týden plný sněhové pohody
Ve dnech 18. – 25. 3. proběhl v Horních Mísečkách lyžařský kurz třídy 3. A a 1. C. V tomto
týdnu jsme měli možnost zlepšit své lyžařské
schopnosti ve Ski areálu Medvědín pod vedením
paní učitelky Charyparové, pana učitele Valíčka
a pana ředitele Sedláčka. Dopoledne většina
z nás jezdila na lyžích a pilovala carving, zbytek
vylepšoval jízdu na snowboardu. Téměř každý
den jsme zároveň poznávali okolí na běžkách.
Heslo tohoto týdne znělo „Kdo nemaže, nejede“. Skvělý večerní program pro nás připravovala paní vychovatelka Markéta. Ve volném
čase jsme mohli také bobovat, stavět sněhuláka či si jinak užívat velkého množství sněhu.
Po náročných dnech jsme si vždy pochutnávali na výborném jídle. Jeden den jsme podnikli výlet do lyžařského areálu Sv. Petr, kde
jsme mohli zhlédnout Snow jam. Předposlední
den jsme uskutečnili výšlap na Vrbatovu boudu a to byl hřeb celého týdne. Také jsme si
vyzkoušeli, jaké je to být profesionálním biatlonistou, což byl dechberoucí zážitek. Abychom
se zahřáli, vyprávěl nám pan ředitel o svém
putování po Egyptě. Někteří nadšenci dokonce chodili brzy ráno běhat. Nezapomenutelné
bylo večerní promítání videí přímo ze sjezdovky. Lyžařský kurz zajistil vzájemné poznání
a prohloubení mezitřídních vztahů. Moc jsme si
to užili a s úsměvem na těchto sedm dní stále
vzpomínáme.
Věra Zemková, Tereza Rampová, 3. A

Co nás v tomto školním roce ještě
čeká
Blok testů a písemných prací společné
části MZ
2. 5. – 12. 5.
Ústní maturitní zkoušky
16. 5. – 19. 5.
Sportovní kurz 3. C, 5. A
29. 5. – 2. 6.
Biologicko-zeměpisný kurz 2. C
29. 5. – 2. 6.
Sportovní den
27. 6.
Den divadla
29. 6.
S letošním Dnem divadla opustíme naši domovinu a staneme se svědky slavných příběhů ze
všech koutů světa. Tématem je totiž Světové
drama. Na podiu se odehrají jak velké tragédie
(Cid, Krvavá svatba), tak nás svým humorem
pobaví i velikáni komediálního umění (Lakomec, Revizor). Každý si tak přijde na své a určitě se máme na co těšit. Projekt se uskuteční za
finanční podpory města Příbram.

25 let Gymnázia pod Svatou Horou
Před pěti lety jsem při pohledu zpátky napsal
o prvním roce existence školy toto: „Na začátku činnosti školy nebylo nic. Jen nadšení a víra,
že může existovat škola, kde budou žáci studovat s radostí, budou ochotně pomáhat druhým
a budou respektovat daná pravidla. V prvním
roce nastoupilo do školy 58 žáků do dvou tříd.
Učitelé měli jen částečné úvazky a ostatní hodiny učili jinde.“ Nyní mohu konstatovat, že škola pracuje s plným zaujetím, zkrásněla a svojí
činností obohacuje nejen školní, ale také kulturní život v Příbrami. Držíme se svého předsevzetí být školou s příjemnou, rodinnou atmosférou, prodchnutou prací a stálým hledáním
nových možností. Škola má v současné době
devět tříd, 245 žáků, třicet jedna učitelů a šest
nepedagogických pracovníků. Letos maturujeme již po devatenácté a naši letošní maturanti
se zařadí po bok 884 dosavadních absolventů
naší školy. To znamená, že letos uvítáme již
devítistého absolventa.
Mgr. Pavel Sedláček

Gymnázium pod Svatou Horou
druhé nejoblíbenější gymnázium ve
Středočeském kraji
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Ahoj studentky, studenti, absolventky, absolventi!
Studujete nebo jste studoval/a gymnázium? Vzpomínáte na něj s láskou nebo se Vám
dodnes zjevuje v nočních můrách? Ohodnoťte
svoje gymnázium a pomozte mu tak v dalším
rozvoji. Předejte nejen současným studentům
základních škol svou zkušenost, dejte jasný signál, jakou cestou je dobré se vydat!
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(gymplroku.cz) Tak těmito slovy oslovuje Asociace studentů a absolventů širokou veřejnost.
A Gymnázium pod Svatou Horou si již tradičně nestojí vůbec špatně. Po několikaletém
třetím místě v kraji jsme se letos umístili za
kutnohorským Gymnáziem Jiřího Ortena na
místě druhém. V celorepublikovém srovnání
jsme letos obsadili místo šesté. Chci proto touto cestou poděkovat všem těm, kteří naší škole
dali svůj hlas.
Mgr. Pavel Karnet, zástupce ředitele školy

Jak se u nás soutěžilo
Mezi letošními soutěžícími se nejčastěji objevovalo jméno žákyně 2. A Barbory Vackové.
Stala se vítězkou školního kola v olympiádě
z českého jazyka, dějepisu a biologie. V okresním kole olympiády v českém jazyce zvítězila,
v dějepisné olympiádě na krajské úrovni získala bramborovou medaili. Její výsledky jsou
obdivuhodné a je nadějí do budoucna.
Úspěchu dosáhl i vítěz školního kola zeměpisné olympiády Mikuláš Lachman (2. A), který
se v okresním kole umístil na krásném 2. místě
a postoupil tak i do kola krajského.
Dařilo se také našim zástupcům v soutěžích
z anglického jazyka. Jakub Tesárek (1. A) se
jako vítěz školního kola olympiády v anglickém
jazyce (I. kategorie) v okrese dostal na 4. pozici. Marie Soukupová (3. C) obsadila v krajském
kole bilingvní sekce olympiády z anglického
jazyka pěkné 4. místo. Tato kategorie je určena pro studenty z bilingvních rodin nebo studenty navštěvující bilingvní výuku, to znamená
i pro naše studenty, kteří mají možnost výuky
některých předmětů (letos zeměpis a základy
společenských věd) v anglickém jazyce.
Mezi úspěšné studenty patří vítězové školních kol v dalších olympiádách (případně kategoriích):
Aneta Vošmiková (3. A) – olympiáda z anglického jazyka (II. kategorie)
Barbora Bílá, Veronika Hlaváčková (4. A) –olympiáda z českého jazyka (II. kategorie)
Stanislav Karas (3. C) – olympiáda z německého
jazyka (II. kategorie)
Bedřich Philipp (3. A), Jana Pommová (4. A) –
olympiáda z ruského jazyka
Michaela Jurčová (3. C), Štěpán Jobek (4. A) – biologická olympiáda

Úspěšné vystoupení našich studentů
na festivalu ARS POETICA
Ve středu 12. dubna se skupina 11 studentů
ruského jazyka v doprovodu svého vyučujícího
zúčastnila krajského kola 51. ročníku festivalu ARS POETICA Puškinův památník, v rámci
kterého vystupují jednotlivci i kolektivy a soutěží v recitaci, zpěvu a dramatických vystoupeních.
Naši studenti do soutěže připravili dramatizaci básně Daniila Charmse „Ivan Ivanyč
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za Černobyl Světlany Alexijevičové, laureátky
Nobelovy ceny za literaturu 2015.
Alexijevičová vytváří specifický literární žánr,
jakousi mozaiku úryvků ze stovek rozhovorů
s nejrůznějšími lidmi. Díky několikaleté autorčině práci se tak účastníci mohli seznámit se
svědectvím přímých účastníků výbuchu v Černobylu, s pocity vdov hasičů, kteří byli bez
jakéhokoli varování vysláni hasit jadernou elektrárnu, s názory vojáků nasazených na likvidaci
následků a dalšími, na jejichž život měla největší technologická katastrofa minulého století
fatální vliv.
Ve čtvrtek 20. dubna proběhlo druhé Knihkupecké čítání pro děti, tentokrát se listovalo
knihou pana Rudolfa Lukeše, přesněji Hornickými pohádkami. Studenti semináře dramatické výchovy seznámili malé čtenáře s příběhy
permoníků Světýlka a Fouse z nedaleké šachty
Řimbaba. Akce se zúčastnil i sám autor.

Odpoledne s africkou literaturou na
svatohorském gymnáziu
Projít si trnitou cestu ke vzniku africké literatury od griotů neboli afrických vyprávěčů až po
současné nositele Nobelovy ceny mohli studenti a učitelé Gymnázia pod Svatou Horou. Díky
projektu Odpoledne s africkou literaturou, který
připravil učitel svatohorského gymnázia a pracovník Afrického informačního centra v jedné
osobě pan Elie Abedi Lusaku. Více než čtyřicet studentů se v úterý 21. února seznámilo
s jazyky a písmy používanými v Africe, lidovou
slovesností i autorskou tvorbou současných
afrických autorů, ve většině případů píšících
francouzsky nebo anglicky. Součástí přednášky byl i storytelling, tedy vyprávění příběhů,
protože právě tímto způsobem pracovali a stále
pracují lidoví vyprávěči – grioté. Ti mají bohatý
repertoár mýtů, legend a příběhů, jejichž počet
je odhadován na cca 250 000, a jen zlomek
je možné najít v písemné podobě. Na závěr
přednášky si studenti mohli vyzkoušet svoje znalosti v soutěžním kvízu o ceny, který si
připravila Lucia Jantošovičová z Afrického informačního centra. Zkrátka nepřišli ani učitelé,
pro které si Mgr. Vojtěch Šarše, doktorant Ústavu románských studií FF UK a redaktor měsíčníku pro světovou literaturu PLAV, připravil
seminář o vzniku a vývoji africké literatury
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„Za všechno může průvan!“, která ukázala,
co všechno mohou způsobit jedny zabouchnuté dveře. Hudebním zpestřením programu
bylo vystoupení pražské kapely Anniversary in
June, jejíž tvorba by se dala charakterizovat
jako „indie-rocková kytarovka s prvky elektroniky, inspirovaná britpopem a nezávislou
kytarovou scénou“. Na závěr všechny potěšila pohádková komedie Hrátky s čertem, která
měla úspěšnou premiéru při Dni divadla 2016
věnovanému výročí 800 let města Příbrami.
S tímto představením vystoupil Dramatický soubor naší školy v průběhu školního roku
ještě dvakrát, v únoru ho studenti zahráli pro
žáky ZŠ v Mníšku pod Brdy a v březnu si vše
zopakovali v příbramské Knihovně Jana Drdy.
Milovníci divadla na naší škole nezahálejí ani
teď. Již několik týdnů probíhají zkoušky nové
hry s názvem „Proti demokracii, proti pokroku“, takže se určitě máme brzy na co těšit.

Knihkupecké čítání – příležitost pro
všechny milovníky čteného slova
Přilákat děti k četbě knih. Tento nelehký úkol si
dalo příbramské Nakladatelství a knihkupectví
Pistorius & Olšanská.
Ve čtvrtek 30. března se v Pražské ulici
v Knihkupectví Pistorius & Olšanská sešla trojice našich studentek, nešly si koupit knížky
do školního kánonu, ale rozhodly se svůj čas
věnovat dětem, a to těm, které se rády zaposlouchají do čteného slova.
Desítka malých i dospělých se tak mohla
seznámit s příběhy kouzelné hračky Báry a její
holčičky Terezky, o které píše spisovatelka Lenka Rožnovská v knížce pro prvňáčky Panenka
Bára. Na očích dětí bylo vidět, že je výkon frekventantek semináře dramatické výchovy plně
zaujal a že se všichni přítomní přímo vžili do
osudu hlavní hrdinky.
S knihkupeckým čítáním se spojil Mezinárodní den knihy, který se slaví již od roku 1995 ve
více než sto zemích světa. V ČR zaštiťuje tuto
akci Svaz českých knihkupců a nakladatelů.
A protože jsou Češi národ s největším počtem
čtenářů, trvaly u nás oslavy knih celý týden,
tento rok od 18. do 23. dubna.
Na úterý 18. dubna bylo ve spolupráci opět
s naší školou připraveno čtení z knihy Modlitba
10

Samovar“ doplněnou o společný zpěv písně
taktéž o samovaru. Netradičně pojatá dramatizace a výborný výkon studentů zajistil zisk
prvního místa v kategorii kolektivů a postup do
celorepublikového kola přehlídky, které se letos
bude konat 6. června, tedy symbolicky v den
narození ruského spisovatele Alexandra Sergejeviče Puškina. Před studenty je tak několik
týdnů zkoušení, pilování, zlepšování a příprav.
Držíme jim pěsti a gratulujeme k dosaženému
úspěchu.
Vystupující v abecedním pořadí: Veronika
Brabcová (3. A), Jakub Fiala (3. A), Adéla Lukovicsová (1. C), Karolína Mračnová (3. A), Karolína Petráňová (3. A), Bedřich Philipp (3. A), Lukáš
Pukl (1. C), Roman Rogoz (1. C), Anna Zrostlíková (1. C). Hudební doprovod: Jan Brychta (1. C)
– klarinet, Tereza Petruňová (1. C) – kytara.
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

Novinky ve výuce cizích jazyků
V rámci mezinárodní spolupráce probíhají
2 eTwinningové projekty. Aktivita eTwinning je
zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol
v rámci Evropské unie a je možné ji charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol
z různých evropských zemí realizují vzdělávací
aktivitu na dálku prostřednictvím informačních
a komunikačních technologií.
Skupina ve třídě 3. A pracuje na projektu
Learning by Laughing se školami v Maďarsku
a Polsku a skupina ve třídě 3. C se podílí na
projektu „Employability beyond My Final Diploma“.
Věříme, že tato aktivita bude posílena v příštím
školním roce, kdy se do eTwinningového projektu zapojí i Mgr. Petr Pahorecký, který našel
v březnu partnery a vyškolil se v této problematice na mezinárodním kontaktním semináři
v Paříži. v rámci výuky ruského jazyka plánuje
dr. Jakub Konečný od září rovněž zahrnout tuto
aktivitu do svých hodin. V současné době probíhá hledání a upřesňování zaměření projektu.
Mgr. Anna Přibylová pojede na konci května na
eTwinningový seminář do Chorvatska s cílem
využít tuto metodu i v přírodovědných předmětech.
Jako škola jsme podali 3 žádosti o Erasmus+ projekty. V klíčové akci 1 jsme žádali
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o podporu projektu „Spolu změňme školu“, který
se týká rozšiřování kvalifikace našich vyučujících v oblasti metodiky. Zapojení pedagogové
absolvují metodické semináře v zahraničí nebo
stínování (hospitace v hodinách) na partnerských školách ve Španělsku zabývajících se
výukou pomocí metody CLIL (jedná se o vyučovací metodu založenou na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka).
V klíčové akci 2 jsme jako partneři zapojeni
do projektu, v němž jsou partnery školy v Itálii (koordinátor), Španělsku, Řecku a Finsku.
Název projektu je „Skills for Future Working Life
in Europe“ a zabývá se dovednostmi potřebnými při hledání zaměstnání. Jako koordinátoři
žádáme spolu s partnerskou německou školou
o projekt „Neighbours, yet different!“, který se
týká geografie místního regionu. V současnosti je stále obtížnější uspět v grantovém řízení, proto si držme palce, aby naše žádosti byly
vybrány a práce na nich se v příštím roce mohla naplno rozjet. Výsledky se dozvíme na konci
léta.
I letos ve spolupráci s plzeňskou agenturou Eufrat proběhl tzv.“pretesting“ (testování
nanečisto zdarma) zkoušek CAMBRIDGE ENGLISH. Tyto zkoušky představují nejrozšířenější
a nejuznávanější systém testování komunikačních schopností v angličtině. Jsou dostupné pro
všechny věkové kategorie, mapují celou škálu
úrovní Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky od A1 až po C2. Každoročně
se k těmto zkouškám registrují více než 3 milióny lidí ve 130 zemích světa. Certifikáty jsou
často vyžadovány univerzitami v ČR i zahraničí,
stejně tak zaměstnavateli po celém světě. Testování se letos zúčastnilo 16 studentů. Úroveň
C1 si vyzkoušeli 3 studenti, úroveň B2 psalo
7 studentů a zbývající studenti si vyzkoušeli
testy nižších úrovní. Všichni ve svých testech
uspěli!
Mgr. Hana Malátková

Logické hry pro ZŠ
Dne 8.12 se na naší škole konaly Logické hry
pro základní školy. Her se zúčastnilo devět pětičlenných týmů z pěti příbramských základních
škol (ZŠ Jiráskovy sady, ZŠ 28. října, ZŠ Bratří Čapků, ZŠ Březové Hory a ZŠ pod Svatou
Horou) a proti sobě soutěžily také dva týmy
z primy a sekundy našeho gymnázia.
Na žáky čekala pestrá škála her na logické
myšlení: piškvorky, hexagon, tangram a cubor.
Jménem organizačního týmu bych chtěla poděkovat všem zúčastněným jak za nasazení, tak
i za přátelskou atmosféru a poblahopřát vítězům. Jako první se umístili Piškoti ze ZŠ Jiráskovy sady, druhý byl tým FotEko ze ZŠ Březové
Hory a třetí Hexakvorky opět ze ZŠ Jiráskovy sady.
V duelu primy a sekundy zvítězili Párci z 2. A.
Z mého pohledu fotografa se den velmi vydařil.
Žáci byli spokojeni a odcházeli plni dojmů.
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Viktorie Eliášová, 2. A

to milejší, protože je scénou přímo naší. Malé
svatohorské divadélko nezahálelo ani v druhé
polovině roku. Nejnabitější program mělo v listopadu. Nejprve se podílelo na pořádání Festivalu Divadla Dagmar, spřízněné divadelní scény z Karlových Varů. Ve spolupráci s Hornickým
muzeem se 16. listopadu v areálu Památníku
Vojna odehrála dvě představení. „Těším se že
mi brzy napíšeš“ od Hany Frankové je scénická
kompozice z deníků a dopisů politických vězenkyň, které její ztvárnění v kulisách opravdového lágru dodalo na silné autentičnosti a sugestivitě. Snový až surrealistický dramatický text
„Pocit nočního vlaku“ od Radka Malého vyžadoval opravdu vnímavého a divadelně přece jen
zkušeného diváka. Druhý den se festival přesunul na scénu MSD a byla zde odehrána v podání
souboru Divadla Dagmar další dvě představení – „Mezi dvojím zasyčením“ na motivy knihy
Jana Šmída „Strašidla a krásné panny“ a scénické čtení z knihy J.Torrese „My, zvířata“.
Nejvýznamnější divadelní akcí roku byla už
počtvrté Noc divadel. Když v roce 2013 Malé
svatohorské divadélko poprvé zapojilo město
Příbram do první české Noci divadel, mělo jasný cíl, propojit lásku k divadlu s chutí pomáhat
dobré věci. Vybrané dobrovolné vstupné tehdy
věnovalo příbramskému nízkoprahovému klubu
BEDNA, kterému chyběly prostředky na provoz.
Od druhého ročníku, do kterého se již zapojilo
i Divadlo A. Dvořáka, v této myšlence pokračujeme společně, podařilo se nám podpořit
nemocnici Czech hospital v Pakistánu či v roce
2015 finančně pomoci s vytvořením psychoterapeutické dílny Nalžovického zámku, p. p. s.
V letošním roce se opět pomáhalo. Dobrovolné vstupné bylo celé věnováno dobročinnému spolku Kiwanis Klub Příbram. Prezident
příbramského Kiwanis Klubu Miloslav Hrabák
říká: „Příbramský Kiwanis Klub patří pod mezinárodní organizaci Kiwanis Internacional, která pomáhá dětem po celém světě. Příbramská
pobočka funguje od roku 1999. Finance, které
získáváme například pořádáním charitativního společenského večera, pomáhají konkrétním příbramským dětem nebo jsou použity na
podporu dětského oddělení Oblastní nemocnice Příbram. Těší nás, že jsme byli osloveni
Gymnáziem pod Svatou Horou s nabídkou, aby
dobrovolné vstupné z Noci divadel 2016 bylo
věnováno našemu spolku. Finance použijeme
k uhrazení nákladů na hipoterapii pro malou
Martinku.“
Jak vše letos proběhlo? V odpoledním programu nesmí chybět pohádky pro děti, tentokrát
se o ně postaraly dva divadelní soubory, vše
zahájili příbramští Zalezlíci s loutkovým představením Míšek Flíček a poté je vystřídal THEArTR Rajdo s rozvernou Perníkovou chaloupkou.
Scénické čtení současné hry „Cyber Cyrano“
bylo určeno především mladým uživatelům facebooku. Jedním z vrcholů programu byla určitě komedie Divadelní společnosti Půlnoc
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die s detektivní zápletkou „Spojovací dveře“
a školní klasika „Evžen Oněgin“ od ruského
romantického autora A. S. Puškina. V květnu
se předplatitelé mohou těšit ještě na jeden
skvost ruské literatury a to satirickou komedii
„Ženitba“ od N. V. Gogola. Mladí diváci, jejichž
kroky směřovaly do Prahy, už vyčerpali celou
nabídku. Začali velmi moderně pojatou životopisnou hrou o Boženě Němcové „Jako břitva
(Němcová)“, kterou připravilo Stavovské divadlo, poté pokračovali divácky vděčnou komedií „Noc bláznů“ ztvárněnou herci z Divadla
Rokoko a vše završil literární kabaret v Divadle
v Dlouhé „S úsměvy idiotů“ tvořený písničkami
dvojice Vodňanský – Skoumal.
Krátké ohlédnutí za svými divadelními výlety
nám poskytla jedna z maturantek:
„Na tváři lehký smích, hluboký v srdci
žal“
Verše Karla Hynka Máchy přesně vystihují mé
aktuální pocity. z duše se mi řinou slzy. Slzy
šťastného smutku. Smutku z toho, že něco končí, a šťastného kvůli tomu, že to bylo nádherné. Pomalu, ale jistě se totiž blíží konec našeho
studia na této škole, kde jsme prožili spoustu
nezapomenutelných momentů. K těm nejkrásnějším patří ty z návštěv divadel pražských,
které jsme absolvovali s paní učitelkou Křesinovou a dohromady ještě se studenty a pedagogy Obchodní akademie Příbram.
Jeden z nejúžasnějších pocitů, které existují,
je právě katarze po zhlédnutí divadelního představení. Je to ten moment, kdy spadne závěrečná opona a diváka srazí na kolena příval různorodých emocí, chvíli nemůže dělat nic jiného
než jen koukat do prázdna a vše vstřebávat.
Až za chvíli je schopen být veselý či nešťastný.
Toto jsem na představeních zažila nejednou,
ale nikdy jsem si nezvykla.
Pod pojmem „divadlo se školou“ si většina lidí
představí něco nudného a nezáživného, co se
musí přetrpět, avšak tady to rozhodně neplatí. Procestovali jsme různé kouty divadelního
světa. Putovali jsme od klasické činohry přes
muzikál až k text-appealovému divadlu, od
Shakespeara přes Čapka až k současným autorům. Poskládali jsme si v srdci pestrou mozaiku zážitků. Nemohu říct, co bylo nejlepší nebo
nejhorší, to by byla Sophiina volba. Naprosto
pokaždé to bylo fenomenální. Jsem velmi vděčná, že jsem měla možnost se zúčastnit.
Kdo se považuje za vzdělaného a inteligentního člověka, musí mít divadlo rád, protože kdo
nemá, tak je – s prominutím – hlupák. V divadle se člověk naučí víc než kdekoli jinde, nejsou
to ale fakta a data, v divadle se totiž člověk učí
o člověku. A k čemu jsou nám informace, když
neznáme sami sebe?
Michaela Němcová, 6. A

Malé svatohorské v akci
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Od velkých divadelních scén se přesuneme
k scéně sice mnohem komornější, ale o

Letošní čas Vánoc
Doba adventu patří k nejkrásnějším obdobím
v roce a naše škola si ji zpestřuje konáním různých akcí. V letošním roce se vedle tradičního mikulášského maskování, vánoční výstavky zapojila dámská část učitelského sboru pod
odborným vedením do vytváření dekorací na
vánoční stůl, domovní dveře nebo do třídy. Na
své výrobky mohly být patřičně hrdé.
Kalendářní rok jsme letos po roční pauze
mohli opět slavnostně zakončit v zrekonstruované svatohorské bazilice. Sváteční atmosféru
navodilo úvodní slovo ředitele školy a program
pokračoval tradičním zpíváním koled, tentokrát
doprovázeným svatohorskými varhanami. Před
oltářem vystoupil početný studentský sbor
zpěváků a muzikantů, ani učitelé se nenechali
zahanbit. Po společné „vánoční hymně“ odcházeli všichni domů s pocitem radostného očekávání dnů následujících.

Město Příbram letos zahájilo novou tradici –
pořádání vánočních trhů s programem po celou
dobu adventu. Pomocnou ruku podala i naše
škola. Na podiu se v rolích moderátorů objevili
naši studenti Filip Hrazdíra (3. A) a Petra Rodová
(6. A). Zároveň vystoupili i v představení „Příbramské zvony“ nastudovaném ve spolupráci
s MŠ Bratří Čapků. V rolích andělů a hudeb1
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níků se objevilo také několik našich studentů
a učitelů.

Hlavní je, že jsme všichni zdraví a máme se
rádi, není-liž pravda?
Nejdůležitější, co jsme si ten den odnesli,
bylo ponaučení, že člověk má studovat to, co
ho baví, a ne to, z čeho má sice velký zisk, ale
nulové potěšení.
Michaela Němcová, 6. A

Pololetní besedování
V loňském školním roce jsme si předávání pololetního vysvědčení zpestřili besedou s moderátorem Václavem Moravcem. Letos pan Moravec
nepřijel, ale tradice besedování pokračovala
v komornější, a možná o to intenzivnější podobě. Proběhla celá řada besed na rozličná témata. Přečtěte si, jak je vnímali samotní studenti:
Beseda o kriminalistice
Dne 31. 1. nás navštívil por. Bc. Zdeněk Fiala
– komisař Policie České republiky. Třídy 3. A
a 1. C se zúčastnily při příležitosti předávání
vysvědčení besedy o kriminalistice.
Pan Fiala nám vyprávěl o své práci. Upozornil nás na nebezpečí sociálních sítí, vysvětlil
rozdíl mezi zpronevěřením peněz a podvodem
s penězi, ukázal nám kriminalistický kufřík
a práci s ním. Někteří z nás si domů odnesli
otisk ruky, jiní dobrovolně podstoupili orientační test na drogy. Odcházeli jsme plni informací
a jsme rádi, že jsme se besedy zúčastnili.
Aneta Vošmiková, 3. A

Vysvědčení naše versus našich předků
V úterý 31. 1. jsme si my, studenti maturitních
ročníků, předávání našich posledních pololetních vysvědčení ozvláštnili, dostali jsme je totiž
v příbramském archivu.
Na úvod nám paní ředitelka Smolová vyprávěla o historii školství na Příbramsku, o tom, jaké
měli naši předkové možnosti. Mnohé z těch,
kteří ještě nevědí kam po maturitě, zaujala
například průkazka žebráka. Škoda, že dnes už
to neexistuje… Vyprávěla nám také o osudech
některých studentů a učitelů za okupace, všem
známý příběh o studentu gymnázia Antonínu
Stočesovi a řediteli Josefu Lukešovi, nebo také
o tom, že za minulého režimu se vždy našel
nějaký pouze na svůj profit hledící udavač.
Dále jsme si mohli prohlédnout třídní katalogy,
někteří tam dokonce našli své předky, také jsme
viděli listinu od Karla IV. – učiněný poklad.
Následně se přešlo k tomu hlavnímu – dostali
jsme naše vysvědčení, někdo byl spokojený
více, někdo méně, ale tak to bylo, je a bude.
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O silniční problematice
Dne 31. ledna 2017 proběhla pátou a šestou
vyučovací hodinu na naší škole beseda s Mgr.
Janem Novákem, vedoucím Odboru dopravy
Městského úřadu Příbram a zkušebním komisařem pro získání řidičského průkazu. Beseda
byla připravena pro studenty třetího ročníku.
Vedení školy se rozhodlo tuto besedu zorganizovat z důvodu osvěty potřebné pro studenty této třídy, kteří vzhledem ke svému věku
nedávno absolvovali, absolvují nebo se chystají
absolvovat řidičský kurz.
Mgr. Novák studentům za pomoci prezentace
velmi poutavě osvětlil fungování celého úřadu,
vysvětlil nám, jaká oddělení se na něm nacházejí a jaké funkce daná oddělení mají.
Součástí přednášky byly také informace
o různých druzích přestupků a jim náležejících
trestech, o problematice alkoholu a drog za
volantem a o postupech, které probíhají při různých situacích spojených s porušováním pravidel silničního provozu. Z nemalého množství
statistických údajů studenti mohli získat velmi
dobrou představu o současném stavu Příbramska po stránce silničního provozu.
Studentům bylo odpovězeno na řadu dotazů, které lépe osvětlily práci dopravního úřadu
a fungování silničního provozu.
Po skončení besedy byl Mgr. Novák odměněn
potleskem od svých posluchačů, kteří jsou, ať
už jako stávající či budoucí účastníci silničního provozu, o spoustu zajímavých informací
chytřejší.
Jan Berka, 3. C

Jaká byla nabídka Klubu mladých
diváků
Velmi bohatá a rozmanitá. V příbramském
divadle to byla v druhém pololetí zatím dvě
představení – anglická situační kome-
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