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STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA 

A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 

ZDRAVOTNICKÁ PLZEŇ Minialmanach

hhchTech
Times 

Na co se máme 

těšit v  příštím 

měsíci:  

 

 

 setkání s bývalými 

zaměstnanci školy 

 

 celostátní kolo 

olympiády 

z psychologie 

 

 školní recitační 

soutěž 

 

 republikové finále 

středních škol 

v házené 

 

 další akce, které 

proběhly v měsících 

březnu a dubnu 

 

 a protože jsou 

Velikonoce již za 

dveřmi, bude mít 

dubnové číslo 

Slovo úvodem 
 TŘI KAMARÁDI  

Moji tři nejlepší kamarádi (pokud nemám při 

ruce milé a moudré kamarády lidské) jsou 

kniha, pes a šálek kávy.  

Káva černá, silná a hořká (to znamená bez 

mléka a cukru) v pořádném „pucláčku“.  

Psa momentálně nemáme – tak musím vzít 

zavděk  kočkou. Kočky jsou, pravda, trochu 

svérázné a tvrdohlavé, ale když mají dob-

rou náladu, neznám hebčí a jemnější 

„mazllítko“ (pokud si tedy odmyslím ostré 

drápky, které mi zatínají do stehen, když 

přešlapují urovnávajíc si „podložku“ pod 

sebou). 

No, a kniha… K mým nejoblíbenějším patří 

Tři kamarádi od Ericha Marii Remarquea… 

Jednou jsme s kolegyní Laďkou zahlédly 

obraz od Jacka Vettriana – a obě současně 

jsme vyřkly nahlas svůj první dojem: „Hele, 

Tři kamarádi! Robert, Otto a Patricie u mo-

ře!“ 

 

 

 

 

 

 

 

Ano, scéna jako vystřižená z této knihy: 

Německo, počátek třicátých let.  

Robert (jeden ze tří kamarádů), odjíždí se 

svou dívkou Patricií na dovolenou k moři. 

U Patricie znovu propuká její choroba. Při-

jíždí za nimi Otto (druhý kamarád) s Karlem 

– ač by se mohlo zdát, že Karel je třetím 

kamarádem, není tomu tak. Třetím kamará-

dem byl Gottfried, Karel, to je… Pokud ne-

víte, přečtěte si knihu. Vřele doporučuji!  

Slávka Michálková 

 

 

Zahraniční stážisté na Střední zdravotnické škole 
a Vyšší odborné škole zdravotnické  
(projekt EDISON) 

 V týdnu od 6.2.2017 do 10.2.2017 se naše 

škola zúčastnila již čtvrtého ročníku projektu 

EDISON, kdy zahraniční vysokoškolští 

studenti seznamovali naše žáky s kulturou, 

zvyky a historií jejich rodných zemí. Tento rok 

nás navštívili Kishore (Malajsie), Mayar 

(Egypt), Mengying (Čína), Nurai (Kyrgyzstán), 

Amelia Regina (Indonésie) a Radouane 

(Alžírsko). Stážisté mezinárodní studentské 

organizace AIESEC vstupovali jako každý rok 

do výuky anglického jazyka a naši žáci měli 

možnost zdokonalit se v anglickém jazyce 

a dozvědět se spoustu zajímavých informací.  

Mgr. Martina Walterová 
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Co se nevešlo do předchozího čísla Minialmanachu: 

Její pastorkyňa v  Divadle na Vinohradech 
Ve čtvrtek 26. ledna vyrazila skupina studentů 3AZT s početným pedagogickým doprovodem do Divadla na Vinohradech 

zhlédnout představení Její pastorkyňa s Dagmar Havlovou v hlavní roli.  

Trocha kultury nikdy neškodí a herecké umění bývalé první dámy vzbuzuje vždy zvědavost a zájem.  

Autobusem jsme odjeli ze školy již ve dvě hodiny odpoledne, abychom měli dostatek času vychutnat si nejen divadlo, ale i Pra-

hu jako takovou. Mnozí využili programu, který připravil Mgr. Smazal, a zúčastnili se prohlídky Národního divadla včetně 

výstupu na střechu, odkud je nádherný výhled na celou Prahu. Jiní vyrazili za nákupy, na procházku, a nakonec na večeři.  
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Žáci 1B ZA obdarovali  hospitalizovanou 
holčičku  
Žáci 1 BZA se v prosinci 2017 zúčastnili aktivity  FN Plzeň - Vánoční strom  

 

Před sedmou se všichni sešli v divadle. Představení bohatě 

naplnilo naše očekávání, herecké výkony byly skvělé a příběh 

vzbudil mnohé emoce. Na zpáteční cestě jsme se shodli, že 

velmi rádi žijeme v jednadvacátém stolení, přestože i ono 

nese problémy své doby. Studenti byli navíc spokojeni, že 

mají další materiál k maturitní zkoušce. Díky patří Slávkovi 

Smazalovi za organizaci celé akce a za to, že nám připravil 

tento nevšední kulturní zážitek. 

MUDr. et Mgr. Hedvika Bartošková 

 

 
 

 

Ve foyer Divadla na Vinohradech  Na střeše Národního 

 

 

splněných přání. Nejprve 

se rozhodli, který dárek 

zakoupí, poté vybrali 

peníze, dárek–panenku 

koupili a zanesli do FN.  

Jako poděkování dostali 

fotografii  s obdarovanou 

holčičkou, které tak 

alespoň částečně zpří-

jemnili vánoční čas strá-

vený v nemocnici. Velice 

kladně hodnotím tuto 

snahu, která byla 

oceněna i ze strany FN 

Plzeň.  

 

(Máme svolení, že můžeme fotografie 
publikovat) 

 

Mgr. Dagmar Nováková, třídní 1 BZA 

 

 

 

 Studenti při 

výuce 

 

 

 
Spolu s našimi 

vyučujícími 
anglického jazyka 
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„Když potká člověk člověka…“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dívky si nestačily ani vydechnout… již 28. února jely reprezentovat naši školu na regionální 

kolo do Klatov. 

Někdo ještě „doladil  formu“, z někoho tréma trochu spadla, jiný s ní naopak začal bojovat – takže regionální kolo dopadlo 

úplně jinak, než to školní: 

Připravujeme… 
 

…recitační soutěž 

Recitační soutěž se u nás na škole 

koná zpravidla před Vánoci. Ale v le-

tošním školním roce bylo předvánoční 

období trochu „hektické“, zkrátka jsme 

nestíhali.  Ono připravit recitační sou-

těž neznamená jen její organizaci, jde 

především o přípravu žáků –  vybrat  

vhodný text,  nacvičit jeho přednes 

tak, aby vyzněly verše a aby do něho 

recitátor vložil i „kousek sebe“: a to je 

záležitost na několik týdnů… Takže 

tentokrát bude recitační soutěž JARNÍ 

– právě 21. března. 

…matematickou soutěž 

Čas neúprosně letí a my jsme 

s kolegyní Ivanou Suchou zjistily, že 

celostátní kolo matematické soutěže 

proběhne už 31. března. A tak jsme 

nachystaly školní kolo na pátek 17. 3. 

Uskuteční se 1. a 2. vyučovací hodinu 

v učebně 219. 

…Dětský den na Nové 

Hospodě 

Letos de bude konat v pátek 2. červ-

na od 9 hodin, již tradičně v sokolov-

ně na Nové Hospodě, tentokrát na 

téma V CUKRÁRNĚ (aneb Nebojte 

se, sladkostí se nepřejíte, naopak si 

pěkně protáhnete svá těla!). 

 Z navržených plakátů vybrala hlavní 

organizátorka Mgr. Radka Polívková 

ten „růžový“, který opravdu vyvolává 

pocit, že přicházíte do cukrárny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorkou plakátu je Ing. J. Michálková 

Článek připravila: Ing. J. Michálková 

 

 

Článek 

NAŠE ZDRÁVKA 
 

Aktuality z EVVO 
 

Dne 24.  2. 2017 převzala koordinátorka EVVO 

Mgr. Jaroslava Opatrná na Valné hromadě 

Klubu ekologického vzdělávání na MŠMT od 

náměstka ministryně školství a nového 

předsedy komise UNESCO v ČR pana Prof. 

PhDr. Stanislava Štecha, CSc. pro naši školu 

titul  Škola udržitelného rozvoje I. (nejvyššího) 

stupně na léta 2017– 2020. 

Poděkování patří všem, kteří se na aktivitách 

environmentální výchovy a udržitelného rozvo-

je podíleli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 6. 3. 2017 proběhl na škole výukový 

program  Biodiverzita pro třídy 2 ZDL a 3 ZDL. 

Lektorkou byla paní Leona Helešicová z hnutí 

Brontosaurus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Text: Mgr. Jaroslava Opatrná 
Foto: Ing. Jaroslava Michálková 

 

Olympiádu zahájily paní ředitelka PhDr. Ivana Křížová, 
zástupkyně PhDr. Radka Felzmannová a vedoucí 

PK PSK Mgr. Hana Šťastná 

Porota ve složení Marie Krejčíková (naše bývalá 
kolegyně), Veronika Obermajerová (žákyně 4B ZA, 
loňská účastnice celostátního kola olympiády z PSK) 
a Anežka Kyvířová (studentka PF) to neměla jednoduché  

A toto jsou vítězky – zleva: Kateřina Jägerová, 
Ivona Havlová, Leontýna Matěchová 

a Karolína Šlehoferová 
Osvědčené moderátorky Tereza 
Blašková a Alice Kopřivová se 

ujaly slova i na olympiádě z PSK 
 

Kromě vítězek mě osobně velice 
zaujala Veronika Dobroczaniová 

z 2B ZA se svou prezentací Maminka 

 

 

Knihotoč aneb Přečti, vrať nebo přines jinou  

Hezký dárek k Měsíci knihy dostali žáci, studenti 

i učitelé naší školy v podobě Knihotoče, jehož 

filosofií je Přečti, vrať nebo přines jinou. Jedná 

se samozřejmě o knihy – pokud Vás některý 

z titulů zaujme natolik, že ho zatoužíte vlastnit, 

můžete si ho vzít výměnou za jinou knihu, kterou 

přinesete. 

Knihotoč se nachází v 1. patře školy, vedle 

učebny 205. Realizoval jej a o jeho provoz 

(správné „knihotočení“) se stará kolega Slávek 

Smazal. 

Text a foto: Slávka Michálková 

 

Nové dresy pro naše reprezentantky 

Tato věta byla mottem letošní olympiády z psychologie, jejíž školní kolo proběhlo 23. února. 

Přihlášeno bylo celkem 7 žákyň. Práce byly velice zdařilé a tématem se ani jedna se neopakovala.  

Porota byla ve velmi těžké situaci, kterou řešila vyhlášením zvláštní ceny poroty. Na prvním místě se umístila Lenotýna 

Matěchová  z 2 ZDL, která se zamýšlela nad tím, jak by asi vypadalo setkání  člověka 19. století s dnešním. Na druhém 

místě byla Ivona Havlová ze 3A ZA, která pracuje jako osobní asistentka u paraplegika, a podělila se s námi o své 

zkušenosti. Třetí místo obsadila Kateřina Jägerová ze 2 ZDL, která nás seznámila s problematikou diabetu a tím, jak se 

chovat k takto nemocným lidem. Zvláštní cenu poroty získala Karolína Šlehoferová z 2B ZA, která prezentovala svoji práci 

se zrakově postiženým chlapcem, z něhož se časem stal kamarád.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vítězkou se stala Ivona Havlová, která postupuje do celostátního kola. 

Karolína Šlehoferová obsadila  3. místo. To je zajisté velký úspěch naší školy! 

Blahopřejeme a všem děku- 

jeme  za  vzornou reprezen- 

taci školy. 

 

 
Text článku: 
Mgr. Hana Šťastná, 
Ing. Jaroslava Michálková 
 
U nás ve škole fotografovala 
Ing. Jaroslava Michálková,  
v Klatovech žákyně 2 ZDL 
Kateřina Jägerová 
 

 

Naše házenkářky letos opět zvítězily v krajském kole AŠSK 

a postoupily do republikového finále. To se bude tentokrát 

konat v Plzni, v hale Lokomotivy na Slovanech ve dnech 14. 

a 15. března. 

Po loňském čtvrtém místě mají dívky velkou motivaci – 

v tomto roce by rády „vystoupily na bednu“. Úkol to není 

jednoduchý, konkurence je obrovská. 

Držíme jim všichni palce! 

A aby se jim lépe hrálo, dostaly novou sadu dresů. Tak 

doufejme, že jim růžová přinese štěstí! 

 

Jako na draftu NHL si mohla připadat Adélka Vávrová ze 

2  LAA (brankářka našeho týmu), když si přišla pro svůj dres 

 

Text a foto: Ing. Jaroslava Michálková 

Návštěva dětí z MŠ  
Naši školu navštívili v pátek 10. 3. 2017 

předškoláci z MŠ z Červeného Hrádku.  

Studentky z 1 DVS pro ně připravily program 

a upekly malé pohoštění. Děti byly nadšené 

z odborné učebny, zajímaly se o  cvičné figuríny. 

I kluci si rádi pochovali  panenky. Studentky 

předvedly krátkou scénku o přijetí  do nemoc-

nice, na modelu ukázaly dětem správnou péči 

zuby. 

Také si s nimi povídaly o zdravém stravování 

a přichystaly pro ně omalovánky. 

Asi největším zážitkem pro děti byla možnost 

vyzkoušet si natahování vody do injekční 

stříkačky a poslechnout si tlukot srdíčka. 

Potom si ještě předškoláci prohlédli zubní 

a chemickou laboratoř a učebnu pro dentální 

hygienistky. 

Myslím, že pro obě strany bylo setkání příjem-

ným zážitkem a zpestřením výuky.  

 

Text: Bc .Miloslava Řeřichová,  

Mgr. Radka Novotná 

Foto: Ing. Jaroslava Michálková 

 

 

 

 

 

Na té postýlce se moc 
hezky leží. Kdybych 

někdy musela do 

nemocnice, vůbec se 
nebudu bát 

 
Aha, tak takhle  

 ty sestřičky
 dávají injekce!

 

 

Zoubky si čistit 
umím. Tak to 

zvládnu i s tímhle 
obrovským 
kartáčkem! 

Jé, ta miminka 
jsou jako živá! 
Jestlipak taky 
někdy pláčou? 


