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Co nás čeká…
31  1  – Vysvědčení
3  2  – Pololetní prázdniny
18  2  – Maturitní ples
24  2  – Masopust
27  2 –3  3  – Jarní prázdniny

13. TR̆ÍDY

MATURITNÍ
PLES

18. února 2017 od 19 hodin 
na Waldorfské škole Příbram

Hudba, občerstvení, tombola, bohatý program s půlnočním překvapením zajištěny!
Lístky v ceně 200 Kč k zakoupení u studentů a u PhDr. Ivety Machutové, třídní učitelky.

Těšíme se na vás.
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Počátkem listopadu slavíme s dětmi 
v mateřské škole slavnost sv  Martina  
Je přizpůsobena potřebám předškolních 
dětí, ale vcelku se podobá martinské 
slavnosti, kterou prožívají děti v nižších 
třídách WŠ 

9. 11. odpoledne jsme společně 
vyráběli lucerničky pro martinskou 
slavnost  Dětem vydatně pomáhali jejich 
rodiče 

10. 11. se konala martinská slavnost  
Děti vynesly svá světýlka průvodem až 
na vrchol Svaté Hory, kde u ozdobené 
lucerny nalezly košík s martinskými 
rohlíčky  (Nejlépe chutnají, když se o ně 
mezi sebou dělíme )

26. 11. jsme se účastnili jarmarku 
WŠ  Prodeji rukodělných výrobků 
předcházelo “tvořivé odpoledne” pro 
rodiče  Do programu jarmarku jsme 
přispěli malou loutkovou pohádkou 
O chudém pocestném, která byla jako 
obvykle připravena v eurytmickém sálku 
vedle tělocvičny 

27. 11. jsme v mateřské škole 
prožili, společně s rodiči, podvečer první 
adventní neděle  V doprovodu “anděla” 
si děti postupně prošly svou cestu 
spirálou z chvojí  Hrou na lyru dotvářela 
atmosféru slavnosti Rozárka Zemánková 
z WŠ 

15. 12. navštívili naši mateřskou 
školu hosté z partnerského města 
v Holandsku 

16. 12. si děti naší třídy 
Mateřídouška prohlédly výstavu betlémů 
na Svaté Hoře  Setkaly se tam s řezbářem 
panem Chvalníkem a na rozloučenou 
zazpívaly v kapli vánoční písně 

22. 12. zahrály děti v obou třídách 
Vánoční hru o narození Ježíška 
Během listopadu i prosince probíhala 
v mateřské škole pedagogická praxe 
několika studentek z pedagogických škol 
i z naší WŠ 

Ivana Petrušková

Mateřská škola
Listopadem začíná období, v němž slavíme několik svátků, které provází 
symbol rozžaté svíce. Čím méně je v podzimních dnech slunečního svitu 
v přírodě, tím více se musí člověk sám přičinit, aby temnota byla světlem 
prozářena.

Ave, Caesar! Takový pozdrav zněl na 
závěr epochy dějepisu 6  třídy, když nastal 
„Římský den“  Mladí Římané oblečeni 
ve svých tógách zasedli do senátu, kde 

se poprvé sešli společně patriciové 
i plebejci (bylo dílem náhody, kdo jaký 
sobě vylosoval původ a hodnost)  Nastalo 
řešení tří soudních případů s nelehkými 
zápletkami, zvolení praetoři často hledali 
oporu v zákonech 12 desek, i právo 
„veto“ využito bylo  Po zdárném vyřešení 
případů se senát odebral ke královské 
hostině  Pestré, lahodné pokrmy a nápoje 
byly společně vychutnávány jak jinak než 
po římsku, tedy vleže 

Carpe diem! Jitka Romanutti

Římský den v 6. třídě

Exkurze za Antonínem Dvořákem
do Vysoké – 9. třída
Dne 2  11  se devátá třída vydala 
za krásného počasí k nedalekému 
památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké  
Užili jsme si pěší turistiky, poetiky místa, 
které inspirovalo Antonína Dvořáka 
k napsání jeho nejznámější opery Rusalka  
V památníku jsme se dozvěděli několik 

důležitých faktů ze života mistra a pak 
jsme se odebrali k nedalekému jezírku  
Číhali jsme, zda tam nějakou rusalku 
nepotkáme, ale asi jsme byli moc hluční  
Museli jsme si proto na ni jen tak mezi 
sebou zahrát 

Lenka Sosnovcová
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Začátek listopadu patřil přípravám 
na sv  Martina  Společně s třídami 
z 1  stupně jsme zpívali martinské písně 
a 11  listopadu jsme se za jejich zpěvu 
vydali na Svatou Horu  Třetí třída má 
letos na starosti jarmarky, proto proběhlo 
několik tvořivých schůzek a před první 
adventní nedělí mohl Vánoční jarmark 
vypuknout  Celý měsíc jsme měli epochu 
matematiky, kde jsme se věnovali 
násobilce a písemnému sčítání 

Prosincové dny byly plné vánočních 
koled a adventních příběhů, které jsme 
si každý den četli  Byli jsme se podívat, 
jak nám roste obilí na našem políčku na 
Svaté Hoře, a také jsme donesli jablka, 
mrkve a staré pečivo zvířatům do 
krmelce  V kostele jsme byli u toho, když 
se stavěl betlém a dozvěděli se, že některé 
figurky jsou vyřezané podle skutečných 
lidí  V epoše českého jazyka jsme 
probírali slovní druhy a vyjmenovaná 
slova po B  Také jsme se připravovali 
na vánoční slavnost, kde jsme pronesli 
pranostiky celého roku a na flétny zahráli 
Mikulášskou píseň  Poslední den školy 
v tomto roce jsme si společně zazpívali 
koledy, zaprskali prskavkami, ochutnali 
z přineseného cukroví a podarovali se 

navzájem  Udělali jsme si malý třídní 
koncert, kde zahrály děti na své hudební 
nástroje 

Další rok je za námi a do toho nového si 
přejeme, ať je nám spolu ve třídě pořád 
dobře 

Zuzana Duchoslavová

V listopadu jsme se rozloučili s asistentkou 
Janou (přenechali jsme ji škole na pomoc 
v kanceláři :-)) a přijali za svou novou 
asistentku Marcelu  Hned na začátku 
listopadu nás čekalo pečení svatojánských 
rohlíčků  Děti dělaly těsto, válely, mazaly 
a stáčely do tvaru rohlíčku tak poctivě, že 
upečení šesti dávek i s úklidem nám trvalo 
pouhé 3 hodiny  V epoše českého jazyka 
jsme probírali slovní druhy 

V prosinci jsme se v rámci epochy Člověk 
a svět zabývali lidským tělem  Zkoumali 
jsme naše smysly, povídali si o tom, jaké 
to je, když některý chybí  Celý závěr roku 
jsme zpívali a trénovali svou pozornost 
recitací aliterační severské Vědminy písně  
Představili jsme to i na slavnosti  Do 
nového roku 2017 přejeme všem hodně 
zdraví a radosti 

Lenka Pechová

Říkáme si zatím Astoráček  V orchestru 
hrají úplně všichni páťáci, pan asistent 
a paní učitelka  V listopadu a v prosinci 
jsme se intenzivně věnovali nácviku 
koled a naše velké úsilí se vyplatilo  Zažili 
jsme obrovskou radost ze společného 
hraní před publikem  Vystoupili jsme 
na Vánočním koncertě a při Vánoční 

slavnosti  Hraní v orchestru nás učí 
kromě jiného velké trpělivosti, spolupráci 
a naslouchání  Chceme pokračovat a už 
se těšíme, jak nám pan učitel Šimůnek, 
který nám hodně pomohl, rozepíše další 
skladby 

Mgr. Veronika Jiroušková

4. třída

Orchestr 5. třídy

3. třída
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Střední stupeň se již podobných 
společenských akcí na škole moc 
neúčastní, ale my jsme si chtěli přivydělat 
nějaké peníze na maturitní ples  Tak jsme 
to zkusili 

Připravili jsme výborné pohoštění 
v podobě sendvičů  A to hned několik 
typů: s mozarellou, kuřecím masem, 

s tofu  Sendviče byly plné čerstvé zeleniny 
a krásných plátků libového masíčka  
Na své si přišli nejen masožravci, 
ale i vegetariáni  Zakoupením těchto 
sendvičů lidé přispívali na náš maturitní 
ples  Spousta návštěvníků jarmarku 
chtěla tyto sendviče ochutnat a díky tomu 
jsme vydělali krásnou částku, která nám 
pomůže zajistit maturitní ples 

Tímto ještě jednou děkujeme všem, 
kteří nám přispěli 

S pozdravem za 13. třídu
Eliška Dvořáková a Lucie Pavlendová

1. třída Třináctka na vánočním jarmarku
Listopad - Listopadový čas prožila 1 třída 
s čísly a počítáním  Martinské období 
vyvrcholilo průvodem a hledáním 
sv  Martina 
Prosinec voněl jehličím a v 1 třídě se děly 
zázraky  Děti prošly adventní spirálou, 
slyšely od Mikuláše ctnosti i neřesti 
a vánoční příběh přinesl prvňákům 
samohlásky 

Jitka Zemánková

Dne 26. listopadu 2016 jsme se jako 13. třída zúčastnili 
vánočního jarmarku.

Vánoční Vídeň – výlet 16. 12. 2016
V pátek 16  prosince v brzkých ranních 
hodinách jsme se vydali do hlavního 
města Rakouska, do Vídně  Cesta 
probíhala hladce a než jsme nadáli, 
byli jsme ve Vídni, kde jsme nejdříve 
navštívili neobyčejný komplex domů 
postavených známým rakouským 
malířem, sochařem a architektem 
Hundertwasserem  Dále jsme si prohlédli 
historické centrum města, monumentální 
katedrálu svatého Štěpána, růžovou 

zahradu neboli Volksgarten, Parlament, 
nádhernou vídeňskou radnici  Viděli 
jsme též budovu Albertina, kde je galerie 
umění  A na závěr nás čekaly vánoční 
trhy, které se odehrávaly právě v této 
krásné části města, byla zde spousta 
dobrot a zajímavých věcí k vidění  Žáci 
a studenti byli natěšeni již od začátku 
výletu a to jim vydrželo až dokonce 

Lenka Marková
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Maraton dopisů je dobročinná 
akce, která se koná každý rok 
v prosinci. Jedná se o podporu 
12 lidí nebo komunit z celého 
světa. Pomáháme lidem, kterým 
byla odepřena práva nebo 
byli neprávem vězněni. Proto 
posíláme dopisy těmto lidem 
a samotné vládě, abychom 
vyjádřili svůj nesouhlas s danou 
situací.
Loni se poslalo 3,7 milionů dopisů 
a výsledek byl většinou pozitivní  
V minulosti takto pomohli lidé 
z celého světa i našemu bývalému 
prezidentovi Václavu Havlovi a dalším 

československým politickým vězňům 
Pomáhat má smysl! Tak podpořte příští 
rok tuto akci i Vy…

Michaela Staňková, Eliška Strejčková,
10. třída

Co je vlastně Maraton dopisů?
Příprava maratonu byla velmi rychlá, 
a proto také trochu chaotická  Nakonec 
ale vše dopadlo skvěle a myslíme si, 
že podle plánu  Tělocvična se změnila 
ve vyzdobenou, voňavou kavárnu  
Vytvořili jsme dvě hlavní tvůrčí 
hnízda po čtyřech stolech se čtrnácti 
židlemi včetně občerstvení, obálek, 
podkladů, propisek  Dále byla pro malé 
děti připravena lavička s pastelkami 
a papíry na malování obrázků  Zhruba 
uprostřed tělocvičny byl z lavic vytvořen 
pult s občerstvením, kde obsluhovala 
s úsměvem děvčata z třináctky  
K mání byla káva, čaj, studené nápoje, 
bábovky, koláče, buchty, sušenky i slané 
tyčinky  Na druhé straně od pultu bylo 
vytvořeno z křesel, pohovky, žíněnek 

a stolečků pracovní centrum pro velké 
děti a studenty  Zhruba nad pultem 
s občerstvením bylo umístěné plátno, 
na které se promítaly profily a příběhy 
jednotlivých osobností 

V průběhu maratonu se u videí vystřídaly 
všechny třídy druhého a třetího stupně 
naší školy i s učiteli  Každý si vybral 
osobnost, zemi, kam chtěl svůj dopis 
poslat a dopis napsal  K tomu mohl buď 
využít podklady s anglickou verzí dopisu, 
nebo vytvořit dopis sám  Poté jsme dopis 
dali do předepsané obálky, vhodili jej do 
schránky a vedle do kapičky jsme vhodili 
30 Kč na známku 

Maraton probíhal s malými přestávkami 
od 9 do 16 hodin  Od 14 hodin byl 
přístupný veřejnosti  Protože se z naší 
školy zúčastnili skoro všichni žáci 
od 1  do 12  třídy, vytvořilo se a poslalo 
183 dopisů  V roli hostitelů stejně jako 
vloni byli všichni studenti z třinácté třídy 
a starali se skutečně skvěle a neúnavně  
Děkujeme 

Matěj, Veronika a Andrea, žáci 11. třídy

Průběh maratonu 2016

A jak to vůbec probíhalo?
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Třináctka na Barrandově 8. třída

Vánoce v 8. třídě
Je velmi milé, když se třída, to společenství, 
které spolu pluje několik let, může sejít 
jako jedna rodina u jednoho stolu  Osmáci 
si společně ozdobili stromeček, přinesli 
hromadu cukroví a našli mnoho pěkných 
dárků pod stromečkem  Popřáli jsme si 
vše dobré a… „abychom se za rok sešli 
a nás ve zdraví zas našli“ 

To přeje osmá třída, Jitka Romanutti
a Tereza Ferková Vám všem!

Za čistou Příbram
Ve spolupráci s Městskou policií, pány, 
kteří mají na starost prevenci nežádoucích 
jevů, jsme se vydali poklidit kus přírody 
pod naší milou Svatou Horou  Osmáci se 
museli velmi „ohánět“, protože člověk 
dokáže být velmi nerozumný a nechává 
za sebou neblahé stopy v podobě nejen 
všemožných odpadků  Naše spolupráce 
s policií bude i nadále jistě vzkvétat 
a věříme, že naše stopy budou pro přírodu 
blahodárné 

Cafe Paris
Bonjour! Znělo z naší Cafe Paris, kterou 
jsme s osmáky otevřeli na jediný den, a to 
na Vánočním jarmarku  Všichni stylově 
oblečeni jsme se přenesli až na břeh 
Seiny  Nechyběly lahodné francouzské 
palačinky, verše, hudba a zejména ta lehká 
kavárenská atmosféra, kdy může člověk 
nad šálkem kávy rozjímat a vychutnávat 
melodii chansonu života  Z Paříže 
přijel i známý harmonikář Jens a svou 
magnifique hudbou všechny okouzlil  
Tedy aurevoir zase někdy příště!

Třináctka v rámci epochy Fotografie navštívila dne 
22  listopadu 2016 s paní učitelkou Evou Heydovou 
filmové ateliéry na Barrandově  Při vstupu do hlavní 
budovy nám průvodce sdělil pár slov na úvod o historii 
Barrandova  Pak nás vypustil na malou výstavu 
všemožných kostýmů a rekvizit z filmů, které se na 
Barrandově natáčely  Dále následovala prohlídka skladů 
s kostýmy  Ta nám nabídla pohled na nespočet převleků, 
hábitů, uniforem apod  Také jsme měli možnost se podívat 
do skladu rekvizit, kde stejně jako ve skladu kostýmů, bylo 
vše seřazeno podle doby (různé stoly, skříně, pohovky 
a nespočet dalších zajímavostí) 
Výlet se vydařil a všichni se spokojeni rozjeli do svých 
domovů 

Alex Straka, 13. třída



14 15

V měsíci listopadu se družstvo složené 
ze šesté a sedmé třídy zúčastnilo turnaje 
v halové kopané s názvem „Pohár 
starosty města Příbram“  Turnaj se 
uskutečnil v příbramské sportovní hale 
a zúčastnily se ho všechny základní 

školy města  Naši sportovci podali pěkný 
výkon a velmi svědomitě reprezentovali 
naši školu  Jejich velkou podporou byli 
i spolužáci, kteří jim po celou dobu 
zápasu fandili z tribuny 

Obsah vyučování jedenácté třídy by se 
zjednodušeně dal popsat jako „cesta 
tam a zase zpět“  Ve výuce chemie se 
společně vydáváme na dvě zdánlivě 
odlišné cesty  První cesta směřuje do 
historie  Pozorujeme, jaké události 
vedly k formování přírodních věd tak, 
jak je známe dnes, díky práci lidí, kteří 
tu byli před námi  Druhá cesta vede 
k pozorování prvků jako samostatných 
individuí  Zjišťujeme jejich podstatu, 
vlastnosti a chování v určitém prostředí  
Mnohdy podobně, jako to dělali 
významní chemici v historii  Tím by 
se měl ucelit pohled na chemické děje 

a pochopit, co říkají jednotlivé chemické 
fenomény 

V první epoše chemie si studenti vybírají 
jednoho významného chemika  Mají si 
dohledat odborné informace o jeho životě 
a díle a následně tyto informace zpracovat 
do referátu  Klade se hlavně důraz na 
práci s textem a odbornými pojmy  
Referát odevzdávají před ústní prezentací, 
která probíhá později před třídou  
Níže uvedený referát se věnuje jedné 
z nejznámějších žen v historii chemie 

Mgr. Zuzana Košťálová

Milovala fyziku a chemii (to jí vydrželo po celý život), avšak její prospěch 
i v ostatních předmětech byl velmi dobrý. Otci tímto dělala velkou radost. 
Studovala na místních školách, avšak velkou část vzdělání má díky svým 
rodičům, kteří jí doučovali po vystudování. Dále chtěla pokračovat na 
pařížské univerzitě. Bohužel v deseti letech ztratila svojí matku i nejstarší 
sestru a příjem financí byl o to menší (v tu chvíli vydělával pouze otec), 
a tak se sen o studiu vzdálil. S otcem doma ubytovávali studenty a sama 
Marie si přivydělávala doučováním, později přímo výukou. Část financí 
posílá své starší sestře Bronislavě, část si šetří na studium. Bronislava 
studuje medicínu v Paříži a za finanční podporu je velmi vděčná. Později 

Pohár starosty města Příbram

Marie Curie Sklodowska
Marie se narodila ve Varšavě 7. 11. 1867, učiteli fyziky 
a metematiky, Władysławovi a učitelce soukromé dívčí 
školy, Bronisławě. Měla tři sestry, Bronislavu, Helenu 
a Zofii, a jednoho bratra, Jozefa. Ze svých sourozenců 
byla nejmladší. Již od svých čtyř let uměla číst a v tomto 
věku nastoupila do základní školy spolu se svojí sestrou, 
které tou dobou bylo šest let.

Chemie 11. L

Reprodukční grafik – 10. třída
V listopadu jsme tvořili především časopis 
Událo se… Nejprve proběhla soutěž 
o nejlepší návrh a podle něj jsme pak 
celý časopis vysadili  Sazbu provádíme 
v profesionálním programu InDesign, 
který se zároveň postupně učíme 

V prosinci jsme společně jeli do 
Národní galerii ve Veletržním Paláci 
v Praze na kometovanou prohlídku 
výstavy Americká grafika 3 století  
Výstava pro nás byla velkou inspirací  
V ateliéru jsme si pak vytvořili svůj 
vlastní monotyp a grafiku technikou 
suchá jehla 

Na Adventním jarmarku školy 
a na předvánočních trzích na náměstí 
17  listopadu jsme se prezentovali ručně 
tištěnými novoročenkami a různými 
kartičkami s vánočními motivy  Tiskneme 
je původními technikami jako je knihtisk 
a gumotypie  

Před koncem roku, jsme se věnovali 
výrobě origami  Nejdříve jsme se 
pokoušeli o složitejších tvary, ale nakonec 
si každý vyrobil papírovou čepici 
s vlastním vzorem 

grafici
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zve Marii do Paříže a ubytuje ji 
u sebe. Díky blízkosti univerzity 
a již dostatku financí začíná Marie 
studovat.

V Polsku za mládí Marie Curie 
nebylo povoleno, aby žena studovala 
univerzity. Proto si Marie dala 
přihlášku na Pařížskou univerzitu 
Sorbonna a jako první žena 
v historii přijímací zkoušky udělala 
a byla přijata. Zde dále rozvíjela 
své fyzikální a matematické 
nadání, s úspěchem tyto předměty 
dostudovala a roku 1893/1894 
z nich získala akademický titul. 
O rok později potkala muže jménem 
Pierre. Za něho se o rok později 
vdala a o další dva roky později se 
jim narodila krásná holčička jménem Irenne. Díky tomu, že Pierre neměl 
žádné náboženské vyznání a Marie na náboženství pohlížela vědeckým 
okem – byla, dalo by se říci až náboženský vlažná – měli pouze prostou 
občanskou svatbu. To vedlo k mírné roztržce mezi Marii a její polskou, 
velmi nábožensky založenou, rodinou. Spory se samozřejmě brzy vyřešily.

Pierre byl tou dobou doktorand v laboratořích Henriho Becquerela. Svou 
ženu Marii přemluvil, aby s ním šla na toto místo. Marie poslechla rady 
a bylo jí přiděleno na první pohled nudné a pracné téma – zkoumání 
jevu, který později pojmenovala radioaktivita. Měla zjišťovat proč je 
tento jev (radioaktivita) v některých uranových rudách vyšší, než by 
plynulo z podílu čistého uranu v rudě. Nejdříve jí pomáhal mladý chemik 
A. Debierne, avšak toho to velmi brzy přestalo bavit a nahradil jej sám 
Pierre. Marie rozdělovala uranové rudy na prvky a hledala kombinace, 
při kterých je radioaktivita největší. Tento výzkum vedl k objevení 
polonia (pojmenovaného podle Mariině vlasti – Polsku) a radia (nikoliv 
přístroje, ale prvku), které bylo více radioaktivní nežli předešlé polonium. 
První gram radia izolovali ze smolince z Jáchymova v Krušných horách. 
Smolince při tom vypotřebovali osm tun. Marie při tomto výzkumu 

zjistila, co se děje při rozpadu atomových jader a jaké to má příčiny – že se 
jádro rozpadne. Díky těmto výzkumům byla v roce 1903 nominovaná na 
Nobelovu cenu za fyziku, kterou také získala. Získala také titul doktorky 
fyziky – jako první žena. A později 1911 jí byla udělena i Nobelova cena 
za chemii, za objev již zmíněných dvou prvků a izolování radia v pevném 
stavu.

Po získání Nobelovy ceny vystoupili Curiovi ze stínu a Pierre byl přijat 
jako profesor na univerzitě, kde Marie dříve studovala. Marie opět 
otěhotněla a brzy na svět přivedla další překrásné děvčátko jménem Eve. 
Velké štěstí však brzy vystřídalo neštěstí, když Pierre 1906 zemřel na 
následky tragické nehody, kde spadl pod kola koňského povozu či pod kola 
nákladního automobilu – uvádí se dvě možné verze. Marie ztratila věrného 
pracovníka, druha na celý život a otce svých holčiček. Paradoxní však je, 
že toto jí otevřelo dveře k profesorskému titulu na univerzitě Sorbonna. 
Ostatní vědci ji neměli za úspěchy příliš v oblibě a zpochybňovali její 
výzkumy. Díky nedostatku financí se Marii podařilo si vše obhájit až 
pomocí druhé Nobelovy ceny (viz kapitola 1.3). Založila Ústav pro radium 
a stala se zdejší ředitelkou, avšak při nástupu první světové války tohoto 
zanechala.

Na začátku první světové války se na Marii podepsala práce 
s radioaktivními prvky. Na nějakou dobu byla připoutána na lůžko 
v důsledku selhávání ledvin. Hned jak z lůžka vstala, začala se naplno 
věnovat zkoumání rentgenových paprsků a jejich využití v medicíně. 
Díky ní vzniklo přes 200 rentgenových stanic a Marie sama školila nové 
rentgenology. Po válce se vrátila zpět k Ústavu pro radium a značně 
cestovala. Navštívila jak Ameriku tak I Československo.

Marie zemřela dne 4. 7. 1934 ve věku 66 let na anemii. Tak se stalo díky 
jejím výzkumům s radioaktivitou. Bohužel se nedočkala, jak si její dcera 
Irena se svým manželem Fredericem převzali Nobelovu cenu za uměle 
vytvořenou radioaktivitu. Marie Curie Sklodowska je vzorem mnoha lidem 
a dává naději, že i něžné bytosti – ženy, jsou schopné velkých věcí a objevů.

Tuto práci vypracovala žákyně 11 třídy Waldorsfké školy v Příbrami, 
Eliška Havránková – též zvaná Elis Kir Raven, na vyučování chemie pod 
vedením magistry Zuzany Košťálové.
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Fotoreportáž ze slavnosti
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