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Všichni jistě známe jednu z nej-

oblíbenějších lidových pranostik: 

„Medardova kápě, čtyřicet dnů 

kape“, která se pojí s 8. červnem. 

Medardovská pranostika potvrzu-

je, že v tomto období často nastá-

vá příliv vlhkého, oceánského 

vzduchu a deštivého počasí. Mno-

hem častěji se ale Medard proje-

vuje mírným ochlazením, které 

u nás nastává právě koncem první 

červnové dekády a výrazněji začí-

nají teploty opět pravidelně stou-

pat začátkem července. U nás nej-

delší souvislé období, kdy každý 

den pršelo, nastalo v roce 1954. 

V tu dobu pršelo 22 dní. Podle 

Medardovské pranostiky by mělo 

pršet čtyřicet dní, to se ale ještě 

nikdy v České republice nestalo, 

(Dle údajů www.meteopress.cz) 

Letos jsme okolo 8. června místo 

obvyklých dešťů zažili pravý opak, 

velká horka – přestože i další pra-

nostiky předpovídají: 

 Medardův dýšť - čtyricet dní 

plíšť. 

 Když Medard se rozvodní, 

pršívá šest týdní. 

 Když na Medarda prší, voda 

břehy vrší. 

 Když na Medarda prší, těžko 

se seno suší. 

 Pláče-li Medard, i ječmen 

zapláče. 

 Prší-li na svatého Medarda, 

budou žně deštivé. 

 Prší-li na Medarda a Proko-

pa, shnije mandel i kopa. 
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Pátek 6. června byl krásný slunečný den. Den jako 

stvořený pro uskutečnění oslavy Dne dětí, kterou 

každým rokem pořádá SZŠ a VOŠZ v Plzni pod 

vedením Mgr. Radky Polívkové. Tradičním místem 

oslavy se i pro letošní rok stal prostor TJ Sokol 

Nová Hospoda v Plzni, ve kterém se nachází 

vhodné venkovní i vnitřní prostory. Toto zábavné 

dopoledne jsme pořádali již 15. rokem. 

Akce se opět zúčastnily děti z plzeňských 

i okolních speciálních mateřských a základních 

škol. Příznivé slunečné počasí přilákalo značné 

množství soutěžících, jejich celkový počet se letos 

téměř blížil číslu 200. Zábavné dopoledne bylo 

připravováno v duchu nedávných Olympijských 

her v Soči.  

Oslavám předcházely přípravy programu. 

V prostorách školy v květnu opět proběhla sbírka 

hraček, her a plyšových zvířátek. Žáci zdravot-

nické školy se též postarali o výrobu pozvánek 

a barevných papírových kartiček pro účastníky. 

Kartičku (letos v podobě olympijské medaile) 

obdržel každý návštěvník při příchodu do areálu. 

Po zahájení akce jednotlivé třídy se svojí vyučující 

a se dvěma žáky naší školy procházeli jednotlivá 

stanoviště, kde soutěžili převážně ve sportovních 
disciplínách. Součástí akce bylo také herní 

stanoviště, kde ústředním motivem byly OH 

(historie, sportovní disciplíny, sportovci a např. 

myšlenky olympionismu). O bezpečnou zábavu 

v celém areálu se starali žáci prvních a druhých 

ročníků zdravotnické školy. 

Velkou motivací pro soutěžící byly odměny získa-

né právě ze školní sbírky, do které se zapojili ne-

jen žáci, ale i pedagogové. 

Darované předměty dokonce zaplnily 6 velkých stolů, 

takže dárek podle vlastního přání si odnesl opravdu 

každý soutěžící. Ve vnitřních prostorách kulturního 

domu probíhala maškarní diskotéka připomínající 

oslavy Olympijských her. Tohoto nelehkého úkolu se 

ujali žáci třídy 1. B ZA pod vedením svojí třídní 

učitelky Mgr. Hany Šťastné. V sále se pod vedením 

olympských bohyň a bohů soutěžilo a tančilo na 

motivy známých pohádkových i populárních písniček. 

Dětští tanečníci byli nadšeni a rychle se zapojili do 

probíhajících oslav. Dopoledne plné tance a her si 

společně s dětmi užili i členové pedagogického dozo-

ru. Celý Dětský den samozřejmě proběhl pod záštitou 

a s finanční podporou naší paní ředitelky PhDr. Ivany 

Křížové a vedení školy. Velké poděkování patří též 

žákům Střední zdravotnické školy v Plzni a hlavně TJ 

Sokol Nová Hospoda, o.s. za opakované a bezplatné 

zapůjčení KD i celého areálu. 

Vzhledem k přízni počasí byla i tento rok atmosféra 

úžasná a největší odměnou pro všechny organizátory 

byly úsměvy ve tvářích soutěžících. Též naši žáci si 

díky práci s dětmi odnesli nové zážitky a cenné zku-

šenosti. Pochvala dále patří také těm žákům a peda-

gogům, kteří se nezištně zapojili v jakémkoliv úseku 

plánování či realizaci akce. Slova díků za povedené 

dopoledne od pedagogického dozoru žáčků škol nás 

přesvědčila, že naše aktivita je smysluplná a pro-

spěšná.  

Mgr. Alena Štroblová 

 

http://www.meteopress.cz/
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Při vstupu do areálu dostal každý               U vchodu bylo chvílemi velmi těsno -                Na řádný průběh olympijských her  

účastník „olympijskou medaili“               vždyť se letos zúčastnilo bezmála 200 dětí        dohlíželo samo olympské božstvo 
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Veškeré soutěže probíhaly pod naší olympijskou 
vlajkou, jejíž autorkou je Ing. J. Michálková. 
Jedná se o určitou „modifikaci“ oficiální olympijské vlaj-
ky. Místo pěti kruhů je zde pět propletených dětských 
ruček v tradičních olympijských barvách, které mají 
symbolizovat přátelství, pomoc, empatii – zkrátka 
všechny hodnoty, které uctíváme při pořádání dětské-
ho dne pro postižené děti. 
Logo bylo vytvořeno podle skutečné dětské ruky – svoji 
ruku nám obkreslila dcerka kolegyně Martiny Valacho-
vé Michalka. 

Článek našeho 
žáka 
 
Co je vlastně 
projekt 
Comenius?  
 

Stručně a jednoduše 
řečeno:  Projekt pro 
dobrou věc, a to proti 
rasismu a xenofobii, 
které je v dnešní době 
stále dost mezi mla-
dými i starými lidmi. 
Svojí činností se do 
projektu mohli zapojit 
stovky žáků několika 
zemí EU, ať už studenti 
gymnázia v Rakousku, 
nebo my, studenti SZŠ 
z Česka. Takových ak-
tivních zemí bylo však 
více.  
Seznámení s jinými ná-
rody a tradicemi od-
lišných zemí bylo víc 
než poučné, zajímavé 
a leckdy až fascinující. 
Být pouhou součástí 
něčeho takového vel-
kého, s důvodem  udě-
lat něco pro lepší svět 
je podle mého názoru 
nejlepším možným 
způsobem jak se zapo-
jit do  dobrovolné mi-
moškolní aktivity, jak 
smysluplně využít vol-
ný čas.  
Ať už jde o vzpomínky, 
zážitky, informace ne-
bo o nové přátele, ten-
to projekt mi dal spous-
tu nových pohledů na 
život. 
Doufám, že se bude 
naše škola opět moci 
účastnit ještě nejedné 
akce tohoto zajisté vel-
mi zajímavého a pro-
spěšného projektu. 
 

Vlastimil Schilling, 
2BZA,  

účastník projektu 
Comenius 

 

   

  

           Naši žáci připravili pro děti množství her a soutěží, takže na své si přišel opravdu každý a nikdo se nenudil 

Diskotéka  probíhala v sále sokolovny, ale na dlouhý had tanečníků se objevil i na 
hřišti 

 

Stránku připravila J. Michálková.,  foto: L. Votrubová  a  J. Michálková 

Po splnění všech soutěžních úkolů 

si každý soutěžící mohl vybrat 
hračku 

 

     Logo projektu Comenius 


