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Na co se máme 

těšit v  příštím 

měsíci:  

 

 Podrobné informace 

a fotky z akcí, které 

proběhnou v měsíci 

dubnu a květnu 

 

 Soutěž v první 

pomoci, která 

proběhla poslední 

březnový týden 

(a zatím nemáme 

informace) 

Slovo úvodem  
 

V minulém úvodníku jsem citovala 

pranostiku – Březen, za kamna 

vlezem, na kterou navazuje dubnová  

s tím, že tam ještě budem. 

1. duben není jen tak obyčejné da-

tum.  Je to den, kdy si mladí i staří 

rádi vymýšlí nejapné šprýmy a někdy 

i s krutým smyslem pro humor si do-

bírají, rozveselují a dokonce šokují 

své okolí. A tak tento den má ještě 

jedno jméno – Apríl.  

K tomuto datu se také trefně vyjádřil 

světoznámý spisovatel Milan Kunde-

ra, který se označil jako „aprílový 

dáreček“, protože se narodil právě 

1.4.1929. On sám považuje toto da-

tum za symbolické – v jeho romá-

nech hraje velkou roli žert, náhoda, 

hra, prostě apríl. A jak sám říká: „To 

jsem musel určitě dostat do vínku.“ 

V tomto již plně jarním období náruži-

ví zahrádkáři vyrážejí s plnou polní 

na své pozemky a koloběh pěstitel-

ských úspěchů či proher je odstarto-

ván. Všichni nejsou amatéři, znám 

i takové, kterým vše bezvadně roste, 

stromy kvetou, trávník mají dovezený 

z Anglie a plevel se přímo bojí jejich 

zahradnických svatostánků. Mezi  ná-

mi se však vyskytují i závistiví jízlivci, 

kteří vše okomentují rčením  „čím 

hloupější sedlák, tím větší brambory.“ 

Ať si kdo chce, co chce, říká, nenech-

me se v žádném případě těmito 

škarohlídy odradit a přímo s čapkov-

sko-pěstitelskou láskou se pojďme 

rychle vrhnout do práce. Čas zimního 

lenošení je dávno pryč a nastává 

doba vůní, barev a teplého světla. 

 

Laďka Mutinská 

Jak si navzájem lépe porozumíme – aktuální téma 

olympiády z psychologie 
Dne 3.3.2015 se konalo školní kolo olympiády z psychologie. Jednalo se již o osmý ročník na naší škole a desátý 

v celostátním měřítku. Letošním tématem byl velmi aktuální problém -  „Jak si navzájem lépe porozumíme". 

 

 

 

Soutěže se zúčastnilo se 7 žákyň ze střední školy - Eliška 

Brdová 3BZA, Eliška Pousková 3BZA, Veronika Oberma-

jerová 2AZA, Kristýna Franková 2BZA, Michaela Lohrová 

2BZA, Marie Šimicová 2ZDL a Jessica Tomanová 2ZDL. 

Zvolená témata byla velmi zajímavá, takže porota, složená z 

p. uč. Mgr. Aleny Štroblové, Tomáše Kronycha - studenta 

4ZDL, studentky PF Lucie Blábolové a naší bývalé kolegyně 

Marie Krejčíkové,  měla velmi těžkou úlohu. 
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Postupová přehlídka recitační soutěže Wolkerův 

Prostějov byla pro naše žáky velkým zážitkem: 

Klatovy – to je vyšší level! 

 
Před měsícem prošli Monika Hřebcová a Jan Dobrý úspěšně plzeňským kolem celostátní 

recitační soutěže Wolkerův Prostějov a v sobotu byli na postupové přehlídce v Klatovech. 

Místní malá divadelní scéna v klatovském divadle poskytla zázemí třicítce recitátorů z celých 

západních Čech. Recitovalo se celé dopoledne a ještě pár hodin odpoledne, byl to maratón! 

Komise nevyhlašovala výsledky hned po skončení, měla na to ještě neděli, kdy přehlídku 

končily divadelní soubory. Shrnuto: ačkoli naši nepostoupili, rozhodně ostudu neudělali a při 

svém „mladém“ věku – jsou v 1. ročníku – to příště mohou dotáhnout dál. Zážitky přesto 

byly! 

Než došlo k vlastní recitaci, mladí recitátoři absolvovali rozcvičku těla i „krku“ se zkušenou 

lektorkou. Pak se již na scénu posunuli dva značně neformální moderátoři  a začalo se. 

Přestávky mezi čísly byly hojné, místí občerstvovací zázemí se činilo a vedly se hovory…  

Jó, Klatovy, to je jinej level! Tady musíš mít jazykovou (tzn. logopedickou) průpravu, musíš 

být svůj, nestrojený, nenafintěný, pohybově přirozený, musíš prezentovat text, ne sebe, ale 

ty jsi taky důležitý, tedy vnitřně… Takže pro příště bude co zlepšit. Vždycky je nejlepší učit 

se od stejně starých, vždyť co „ty předospělí“ můžou vědět… Tak zase za rok! 

 

PhDr. Ilona Gruberová, PhD. 

 

SZŠ a VOŠZ Plzeň 
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Nakonec zvítězila práce Veroniky Obermajerové ze třídy 

2AZA, která se věnovala problematice porozumění lidem 

s autismem, na druhém místě se umístila žákyně Marie 

Šimicová ze 2ZDL s tématem komunikace tancem, a třetí 

místo obsadila Eliška Pousková z 3BZA, jejíž práce byla 

zaměřena na Interkulturní porozumění. Tyto žákyně nás 

budou reprezentovat v regionálním kole, které se uskuteční 

18. 3.  2015 opět na naší škole. 

  

  

  Porota soutěže        Vítězka Veronika Obermajerová… 
  …druhá Marie Šimicová…        …a třetí Eliška Pousková 

Text článku a foto: Mgr. Hana Šťastná 

mailto:michalkova@zdravka-plzen.cz
http://www.zdravka-plzen.cz/
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Přijíždí prezident! 

Sedím v sále, který se pomalu vyprazdňuje. Inu, za chvíli 

přijede prezident, a tak všichni studenti míří ven, aby jim 

neunikla přijíždějící prezidentská kolona.  Já musím držet 

místa. V jídelně Elektrotechnické průmyslovky v Plzni, kde 

se má setkání pana prezidenta Zemana  se  studenty 

plzeňských středních škol uskutečnit, je totiž pouze  400 

židlí.  

Pan prezident dorazil na čas – v 15.35 byl již v sále, ale 

jak jsme předem věděli – nejdřív v zákulisí rozmlouval 

s představiteli plzeňské politiky a organizátory z průmys-

lovky. V 15.40 byl již „zcela náš“. Ačkoli všichni stáli - do 

sálu přicházela přece hlava státu - nebyl nikdo, kdo by 

nenatahoval  krk ještě trochu výš. Cvakaly fotoaparáty, 

drnčely kamery, studenti použili, co kdo měl – mobily, 

tablety  - a pořizovaly se ty nej… momentky. Pan prezi-

dent měl jen krátké úvodní slovo, prý aby zbyl čas na co 

nejvíce dotazů do diskuse. A skutečně. Všechny otázky 

ho nesmírně zajímaly, odpovídal na ně, řečeno učitelskou 

hantýrkou, vyčerpávajícím způsobem.  

První dva dotazy byly velmi odborného rázu. V odpovědi 

na první z nich nám pan prezident Zeman znovu při-

pomněl, že je sice pro zavedení eura v ČR, ale až v situa-

ci, kdy to naše ekonomika lépe zvládne. V druhém se 

projevil jako odpůrce militantního (a jen takového) islámu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 4. března 2015 se vybraní žáci čtvrtých ročníků v doprovodu kolegyně Ilony 

Gruberové zúčastnili setkání s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Pan prezident 

je velice zaujal, překvapil svým smyslem pro humor…  

Krátké zprávy ze 
„zdrávky“ 
 
Podmořský svět očima 

dětí 

je název výtvarné soutěže,  kterou vy-

hlásil Klub sportovního potápění v Ta-

chově ve spolupráci  s Muzeem České-

ho lesa v Tachově v rámci 37. ročníku 

Mezinárodního festivalu potápěčské 

fotografie, filmu a dětské výtvarné 

tvorby. 

Soutěže malba-kresba-grafika ve věko-

vé kategorii 13 až 18 let se zúčastnila 

naše žákyně Eva Plundrichová ze třídy  

2 LAA se svojí prací nazvanou „Yellow 

submarine“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž Matematický 

klokan 

proběhla na naší škole dne 20. března. 

Zúčastnilo se 120 žáků 1. a  2. ročníků 

střední školy. Deset nejlepších postu-

puje do regionálního kola. 

 

Celostátní kolo 

matematické olympiády 

se konalo v pátek 27. března na Střed-

ní škole informatiky a služeb v Plzni. Do 

tohoto kola postoupili vždy první dva 

řešitelé každé kategorie  kola školního. 

Příklady v celostátní soutěži jsou vždy 

velmi náročné, proto si neděláme ambi-

ce na žádné přední umístění. Potěší 

nás každý, kdo zde obstojí jako úspěš-

ný řešitel. 

Text a foto: Ing. J. Michálková 

 

NAŠE ZDRÁVKA 
 
Návštěva dětí ze 
základní školy speciální 
 

Dne 18. 3. 2015 naši školu již poněkolikáté 

navštívily se svými vyučujícími děti  ze Zá-

kladní školy speciální, která se nachází ve 

Skupově ulici v Plzni na Borech. 

Na toto dopoledne se naši žáci i děti ze ZŠ 

vždy velmi těší. 

V letošním roce předvedli praktické ukázky 

z ošetřovatelství a první pomoci šikovní 

zdravotničtí asistenti z 1. ročníku. Pod jejich 

vedením si děti mohly vše prakticky 

vyzkoušet. 

A tak si naši žáci získali u těchto dětí 

značnou důvěru a autoritu, která je nezbytná 

pro vykonávání důležitého povolání zdra-

votníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
V článku použito materiálů a fotografií 
kolegyně Mgr. Markéty Liškové 

Pak se dostali k otázkám naši. Tu velkou odvahu 

promluvit s mikrofonem pod palbou fotoaparátů a vrče-

ním (dnes už bezhlučných) kamer z několika televizí do 

tváře panu prezidentovi měli studenti 4. ZDL. Otázky sice 

byly připraveny předem, ale můj obdiv k nim se tím nijak 

nezmenšil. Nejdřív se ptala Mirka Kolářová, jak prezident 

relaxuje. A pan prezident nám popsal svou poslední 

náročnou cestu do USA a stůj nekonečný spánek, když 

se pak vrátil. Jako další (a vlastně poslední)  se pak  ptal 

Jan Turč: „Kdybyste měl kouzelný prsten a mohl změnit 

jen jednu věc v české politice, co byste udělal?“ Pan 

prezident neváhal. Vysvětlil nám, že nejvíce jej iritují ti, 

co rozkrádají společný majetek nás všech – státní 

peníze. Ty by poslal z  trestu do kamenolomu (tedy po 

té, co by jim byl ve prospěch státu zabaven majetek), 

aby tam alespoň něco pro nás poctivě odpracovali.  

16.25 – pan prezident již deset minut svého před-

pokládaného programu překračuje, aby si ještě užil 

studenty. A my všichni to víme. Odjet ale musí, 

prezidentský život je prostě neúprosný. Fanfáry tentokrát 

nezní. Tedy nikoli nahlas. Zážitek pro všechny to jistě 

byl. Pro mne byl skvělý 

PhDr. Ilona Gruberová, PhD. 

Pan prezident publikum složené ze žáků středních škol 

velmi zaujal, několikrát ho odměnili potleskem 

Jak byste si porozuměli s příslušníkem hnutí hippies? 
Odsoudili byste ho? Nebo by vám jeho názory byly 
sympatické? 

 

Foto: MF Dnes ze dne 5. 3. 2015 

 

 

Mirka Kolářová našla odvahu položit panu prezidentovi otázku. 

Další dvě naše žákyně, Eliška Jirsová a Martina Čivišová, řekly 

redaktorce MF Dnes Barboře Němcové: „Překvapilo nás, jak 

vtipně pan prezident odpovídal. I jsme se u toho zasmály. 

Myslíme  si, že média ho dělají špatnějším, než je.“ 

Dne 18.3.2015 proběhlo na naší škole regionální kolo 

psychologické olympiády, kterého se zúčastnili žáci 

zdravotnických škol z Klatov, Chebu a Plzně. Zdravotnická 

škola Domažlice se letos omluvila. Práce, které byly žáky 

prezentovány, spojovalo téma "Jak si navzájem lépe 

porozumíme".  Všechny byly velmi zajímavé, takže komise 

složená z vyučujících z Karlových Varů Mgr. Miroslavy 

Zemanové a  Mgr. Andrey Dvořákové, naší bývalé  kolegy-

ně Marie Krejčíkové a žáka Tomáše Kronycha  ze 4 ZDL  

neměla vůbec lehkou úlohu. Proto porota vyhlásila ještě 

jednu cenu navíc – Tuto zvláštní cenu  získala žákyně Ane-

ta Jehlíková  z Klatov, která se zabývala tématem Hippies. 

Svoji přednášku obohatila  i patřičným doplňkem oděvu. 

Třetí místo obdržela žákyně z Klatov Tereza Pavlatová, 

která se zabývala odkazem předků a porozumění mezi 

generacemi. Na druhém místě se umístila žákyně naší 

školy Veronika Obermajerová z 2A ZA, která prezentovala 

problematiku porozumění člověku s autismem. První místo 

získal Jakub Jestřáb z Chebu, který se věnoval problema-

tice paliativní péče a porozumění lidem v terminálním 

stádiu, přičemž využil vlastních zkušeností z práce dobro-

volníka  v mobilní hospicové péči v Karlovarském kraji. 

 Všechny práce žáků byly velmi zdařilé, vycházely z jejich 

vlastních zkušeností a postřehů a zadaného úkolu všichni 

velice dobře zhostili. Je jen velkou škodou, že do celostát-

ního kola může postoupit pouze jeden soutěžící. 

 

V článku použito materiálů a fotografií kolegyně Mgr. Hany 
Šťastné 

 

Regionální kolo psychologické olympiády 

 Soutěž o nejhezčí velikonoční kraslici   

Milí žáci a studenti, 
blíží se velikonoční prázdniny a jaro je již v plném rozpuku. 
  

Vyhlašuji soutěž o nejhezcí velikonocní kraslici.  
 
 

Tři nejhezčí budou odměněny velikonočním be-
ránkem. Kraslice, prosím, odevzdávejte do stu-
dovny školy do 31. 3. 2015. Všechna vajíčka si po-
věsíme u vstupu do školy a každý rok naši sbírku 
rozšíříme. 
Věřím, že se do soutěže zapojíte a přeji Vám krás-
né jarní dny. 
 
Vaše ředitelka  
PhDr. Ivana Křížová 

 

 

 

 

Veronika Obermajerová vycházela ze  svých zkuše-
ností  s autistickým bratříčkem 

 

Ceny soutěžícím předala Mgr. Ilona Jančová 
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