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Příloha Minialmanachu 01 –  Leden 2016 

 

Rolnicky, rolnicky… 

 

Lednová príloha… š 

To bude veliké 
překvapení pro paní 

třídní! 

…aneb 
jak to 

bylo před 
Vánoci 

krásné… 

 

„Pssst, paní učitelko, naše třídní se o tom nesmí 
dozvědět!“ 

špitaly mi dívky ze 4A ZA, když jsem je na chodbě potkala s kasičkou a ptala se jich, na co že 

to vlastně vybírají.  

Dozvěděla jsem se, že se jedná o sbírku pro Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Robinson ve Stodě. Toto zařízení je určeno pro děti ve věku 0 až 18 let a jeho ředitelkou je 

PaeDr. Bc. Jana Koubová. 

„Jak jste se o tomto zařízení dozvěděly?“ zajímalo mne dále. 

„My jsme původně chtěly uspořádat sbírku pro dětskou onkologii. Ale tam nás odmítli, že prý 

mají sponzorů dost. No, věřila byste tomu? – Nakonec nám paní učitelka Jančová poradila 

Robinsona, že prý tam je hodně chudé vybavení. Tak jim alespoň trochu přispějeme.“ 

„A proč  o tom  nesmí vědět  paní  třídní? Vždyť ta by z vás  měla určitě radost.  Sama přece  

 

O písních lednových 
Když tak nad tím přemýšlím, uvědomuji si, jak málo písniček 

opěvuje Nový rok nebo leden. Po sáhodlouhém listování svojí 

pamětí a svými zpěvníky jsem objevila dvě, shodou okolností obě 

s názvem Novoroční. Ta první je od Jaromíra Nohavici někdy 

z osmdesátých let: 

O půlnoci, když láme se rok jako chléb,  

sáhnu si na tepnu, ucítím tep,  

to tepe krev slepého hodináře. 

a je to zvláštní pocit otvírat nové kalendáře. 

 

Rozcuchaná holčičko z Bangladéše  

už tě nikdy nikdo neučeše, 

jsi moje nejsmutnější loňská fotka.  

Láska je vyprodána a já jsem bolest potkal, 

 

Jsem o rok starší a smutnější než jsem byl,  

tak málo jsem dosud pochopil, 

když jsem svoji první velkou nemoc přestál.  

Za mým vozem se práší a vpředu neznámá je cesta. 

 

Druhou složil v roce 1969 Karel Kryl: 

Noc brnká na spinetu tak jako předloni a krčmář v kamnech zatopí, 

koukám se na vinětu a rytíř na koni vyměnil láhev za kopí. 

 

Noc háže stříbro ryzí na ostny akátů, pár minut zbývá do ledna, 

zní z kouta píseň cizí opilých soldátů a major vodku objedná. 

 

Mějte si mě za blázna, každý vám uvěří a snad mu srdce okřeje, 

flaška je poloprázdná a fízl u dveří k novýmu roku popřeje. 

 

Ještě jsem si vzpomněla na Jaroslava Samsona Lenka, jehož 

písnička s názvem Zimní se zas až tak nemusí týkat ledna. Její 

refrén zní: 

Na lukách, na polích leží umazanej sníh, 

naše stopy bloudí krajem a my zpíváme a hrajem. 

Navečer, po nocích, co je a co není hřích, 

hlučná banda tichejch bláznů cestou v nočním liduprázdnu, 

po kolena v závějích.  

 

No, teď si nejspíš říkáte, že můj průzkum je nepříliš objektivní, že 

vlastně poslouchám (a prozpěvuji si, velmi často cituji a někdy 

dokonce i hraji)  pořád jen ty „folkáče“. 

Máte pravdu, trampské (a to od těch nejstarších) a folkové 

písničky, to je prostě moje… A oni trampové skutečně moc často 

o zimě nezpívají. To spíš o takových tématech, jako jsou bílé 

kanoe, chata na vodě, táborák zvolna zhasínající, či o tom, že na 

nebi září Jižní kříž a noc sálá žárem vášně anebo… Prostě samé 

léto, léto, léto… 

Už aby bylo, co říkáte? Já už se na ně začínám těšit. A vy? 

 

Slávka Michálková 

Žáci 1. B oboru zdravotnický asistent uspořádali 21. 12. 2015 vánoční besídku pro seniory ve stacionáři 

Domovinka Plzeň.  

Připravili si pásmo vánočních písní a koled. Na kytaru zahrála Michaela Holá a na klávesy Natálie Majero-

vá. Ke sboru 28 žáků se přidali nejen klienti, ale i zaměstnanci stacionáře. Pak už na všechny čekalo zdo-

bení doma upečených perníčků, které  přinesla žákyně Karolína Šlehoferová. Zaměstnanci stacionáře 

připravili pro žáky občerstvení, a tak si nakonec všichni společně pochutnali. 

Atmosféra byla báječná, žáci pomáhali se zdobením, naslouchali klientům a snažili se do jejich života 

přinést novou energii a životní optimismus. Klienti je za to ocenili vřelým potleskem a poděkováním.   

Pro naše žáky i klienty stacionáře to byl moc příjemný den a my už se těšíme na další návštěvu. 

Mgr. Markéta Lišková 

 

 

Vánoční besídka pro seniory z Domovinky 

 

Autorské čtení na 
čtenářských dílnách 
 

Několik tříd se v rámci projektu čtenářská dílna 

účastnilo nevšední výuky literatury, daleko více 

spjaté s knihami v jejich fyzické i psychické 

podobě.  Abychom nahlédli také takříkajíc za 

oponu literární tvorby, pozvali jsme si na závěr 

těchto dílem s 3. ZDL na besedu známého 

plzeňského básníka Jana Sojku (nar. 1973). 

Předchozí věta je vlastně nepravdivá.  Jan Soj-

ka, kterého jsem osobně poznala právě skrze 

jeho básnickou tvorbu,  je druhé - a možná té 

větší - polovině plzeňských příznivců umění, 

znám jako avantgardní  divadelník. Jeho Antidi-

vadlo, které úspěšně provozoval po dvě 

desetiletí, v sobě spojovalo to nejlepší z da-

daismu  v tradici Voskovce a Wericha, se 

surrealismem a existencialismem. Tedy pokud 

bychom chtěli být tak úzkoprsí a snažili se 

takový  životný útvar vtěsnat do rámců literárně 

směrového řazení.  A v současné době píše 

Jan Sojka dokonce román! 

Důležitější pro studenty a  samozřejmě student-

ky třetího ročníku lyceánů bylo zjištění, co 

takového člověka vede k literární tvorbě, jak 

taková tvorba probíhá, co tomu člověku, tedy 

autorovi, dobrého i méně dobrého přináší,  

a vůbec, jak takový člověk-autor vypadá. 

Zkrátka, aby již autor nebyl pro žáka jen 

učebnicovým portrétem, ale člověkem, který 

klidně chodí mezi námi. 

Pro dokreslení jedna autorem recitovaná báseň: 

 

HODINA GRAMATIKY 

já osobně 

číslo přirozené 

někdy způsobilý 

dosud přítomen 

a činorodý 

však pramálo dokonalý 

  

pády časté 

stále nerozmnožen 

rodu rozvětveného 

vzory žádné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text článku: PhDr. Ilona Gruberová 
Foto: Ing. Jaroslava Michálková 
 

 

 

 

 

 

 

Společný zpěv vánočních koled, zdobení perníčků (které prý dalo všem pěkně zabrat, protože bílková 

poleva si dělala, co chtěla) nebo jenom obyčejné popovídání… to vše zpestřilo adventní čas klientům 

stacionáře Domovinka a zahřálo na srdci jak seniory, tak i naše slečny a mladíky. 
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organizuje různé charitativní ak-

ce…“ 

 „To je právě ono,“ smějí se 

děvčata, „my ji chceme překvapit 

a udělat jí radost. Tohle překvápko 

zorganizujeme tak, že na  náš 

maturák pozveme paní ředitelku 

Robinsona a o půlnoci jí předáme 

symbolický šek. A to bude jeden 

z dárků pro naši paní třídní.“ 

Za tento krásný počin jsem dívky 

velmi pochválila a samozřejmě jim 

přispěla do kasičky. 

Pak jsem poslala kolegyni Laďku 

Mutinskou „na výzvědy“ a té dívky 

prozradily, že vybraly 9.700 Kč! 

Děvčatům patří velký dík a obdiv, 

že samy dokázaly zorganizovat tuto 

sbírku. Že jim není lhostejný osud 

dětí bez domova, že dokáží pomoci 

tam, kde je to nejvíc třeba. 

A jak to dopadlo na maturitním ple-

se? A co tomu říkala třídní, Mgr. 

Radka Polívková? Budeme vás in-

formovat v příštím Minialmanachu. 
 
Text a foto: 
Ing. J. Michálková 

 

 

…zvonily ve škole před Vánoci na obojcích dvou 

psích krasavic, Jackie a Cecilky. 

Své „pejsulky“, které mají výcvik pro canisterapii, 

nám přivedla kolegyně Jolana Kolářová. 

 Nedovedete si představit, jaké bylo kolem nich 

hemžení! Každý si je chtěl pohladit, každý se 

chtěl s nimi pomazlit. A ony trpělivě (vždyť jsou to 

přece profesionálky) snášely laskání těch 

ukřičených a rozdováděných člověčích štěňat… 

Já jsem se mihla náhodou kolem s fotoaparátem, 

tak kromě hlazení jsem pořídila i pár snímků. 

„Holky“ mi vzorně zapózovaly (jen se koukněte, 

jak způsobně sedí) – ale když už to trvalo příliš 

dlouho, usoudila  mladší z nich, Cecilka, že ta 

teta s tou divnou krabičkou je nějaká špinavá – a 

umyla mi svým jazýčkem celý obličej.  

Holky psí, přeji Vám i Vaší paničce, abyste všem 

rozdávaly tolik radosti, kolik jste jí daly mně a os-

tatním u nás ve škole při našem předvánočním 

setkání. 

Text a foto: Slávka Michálková 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olympiáda z českého 
jazyka 
 
Dne 11. 12. 2015 proběhla na 
naší škole Olympiáda v českém 
jazyce – 42. ročník. Naše škola 
se do této akce zapojila již 
potřetí. Celkem se účastnilo 29 
žáků.  
Úkoly byly poměrně složité, 
soutěž se skládala ze dvou 
disciplín. První obsahovala ře-
šení čtyř náročných stylistických 
úkolů, poté následovala slohová 
práce na téma „Když jsem ještě 
chodil (chodila) spát hned po 
večerníčku…“ 
Nejlépe se umístila žákyně 
Anna Chaloupková ze 4A ZA, 
druhé místo získala Lenka Po-
pová ze 3B ZA a třetí místo patří 
Michaele Marešové rovněž ze 
3B ZA. 
Tyto žákyně postupují do okres-
ního kola, které se uskuteční 
v únoru 2016 v Plzni. 
Všem soutěžícím děkujeme za 
účast a výherkyním blaho-
přejeme. 

Mgr. Ladislava Mutinská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O vánočního kapra 
 

15. 12. 2015 se osvědčený 
volejbalový tým pedagogů naší 
školy (Libuška Mertlová, Michal 
Mertl, Martina Valachová, Pepa 
Vladař a Radek Hlad) zúčastnil 
každoročně pořádaného turnaje 
„O vánočního kapra“. 
Bohužel chyběl šestý hráč, 
Vašek Háse, což se projevilo na 
výsledcích a na umístění – naše 
družstvo obsadilo 7. místo. 

Mgr. Martina Valachová 

V adventním období se mnozí z nás sešli na již oblíbené recitační soutěži, která proběhla tentokrát 18. 12. 2015. 

S velkou odvahou vystoupilo před zraky početných diváků celkem 12 soutěžících. Moderování se ujala kolegyně Ilona 

Gruberová,  jíž úspěšně sekundoval náš žák Jan Dobrý z 2 ZDL. 

První místo obsadila Barbora Kučerová z 1 ZDL s bravurně zvládnutým přednesem Dopisu Taťáně od Alexandra 

Sergejeviče Puškuna. Jako druhá se umístila Natálie Majerová z 1B ZA s básní Pravda a lež  od Vladimíra Vysockého 

v překladu Jaromíra Nohavici. Třetí výherkyně, Eliška Pousková, recitovala verše Nedotýkej se mne od Milana Kundery. 

Zvláštní cenu poroty si zasloužila naše superstar Andrea Sitayová z 2B ZA a to nejen za recitaci veršů Jiřího Žáčka 

Napsat báseň, ale i za podmanivý zpěv a hru na kytaru. 

Na všechny soutěžící čekaly pamětní listy a sladké odměny. Výhercům nadělil ježíšek velké žluté tašky, ve kterých se 

skrývaly zajímavé vánoční dárky.             Mgr. Ladislava Mutinská 

Zahájení soutěže se ujala Mgr. Ladislava Mutinská…    …která vzápětí předala slovo našim moderátorům   

 

Recitační soutěž se stala již tradiční předvánoční akcí 

 

 

 

 

 

 

 

Z restaurace hotelu Central byl nejen nádherný výhled na 

plzeňské náměstí, ale měli jsme přehled i o všech příchozích 
 

 

 

 

Recitátoři přednášeli své verše velmi procítěně 

 

Zakončení kalendářního roku již tradičně patří společnému posezení. Tentokrát se stala naší vyvolenou restaurace hotelu 

Central, v níž jsme se sešli 22. prosince 2015. 

Čekalo nás příjemné překvapení v podobě obrovské porce dozlatova vypečené kachýnky s červeným zelím a dvojími 

knedlíky. Všichni jsme měli co dělat, abychom tuto dobrotu zdolali. 

Celou atmosféru umocňoval ještě okouzlující výhled na plzeňské vánoční trhy a kostel svatého Bartoloměje. 

Po výborném obědě jsme se už jen všichni bavili, popíjeli a vůbec se nám nechtělo zakončit tento krásný den odchodem 

domů. 

 

Kachýnka byla zlatým hřebem předvánočního posezení 

 

 

 

 

  

Soutěž o nejkrásnější 

vánoční obrázek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V kouzelném, někdy možná i hektickém předvá-

nočním období se v naší škole našel ještě čas 

na různá  soutěžení. Kromě olympiády z čes-

kého jazyka a recitační soutěže přišlo na řadu 

též výtvarné klání o nejkrásnější vánoční obrá-

zek. 

Soutěž vyhlásila ředitelka školy PhDr. Ivana 

Křížová a bylo do ní přihlášeno celkem 13 prací. 

Komise složená z RNDr. Milana Štěpánka, 

PhDr. Radky Felzmannové, Jindřišky Hrabáko-

vé, Mgr. Ladislavy Mutinské a Ing. Jaroslavy Mi-

chálkové měla opravdu těžké rozhodování. 

První místo po důkladném zvážení získala Boh-

dana Hecko ze 3B ZA. O její vitězství se zaslou-

žilo její malé a roztomilé koťátko, které se přímo 

s profesionálním výrazem opravdové modelky 

rádo fotilo a jehož obrázky Bohdana použila pro 

vytvoření vánoční koláže. 

Druhé místo získala Linda Reiserová z 1B ZA, 

na třetím místě se umístila Kamila Stöhrová 

z 1A ZA. Tereza Sejrková ze 2A ZA obsadila 

4. místo a 5. místo patřilo skupinové práci stu-

dentů z 1 DNT. 

Obrázky byly součástí vánoční výzdoby školy, 

budou uschovány a ke stejnému účelu poslouží 

i v následujících letech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý z obrázků má své kouzlo, vybrat ten 
nej… bylo složité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obrázek Bohdany Hecko byl trojrozměrný, 
vlastně čtyřrozměrný – tím čtvrtým rozměrem 
byl úžasný nápad autorky 
 
Text: Mgr. L. Mutinská 
Foto a komentář k fotkám: Ing. J. Michálková 

 

 

 

 

 

   Vítězky recitační soutěže 
  Svým zpěvem zpestřila soutěžní klání naše školní 

superstar Andrea Sitayová 

   Na závěr řekl pár optimistických slov zástupce Milan 

Štěpánek. Dle vlastních slov nikdy žádným velkým recitáto-
rem nebyl, přednášel prý pouze jednou a to v ruštině 
 
 

Foto a komentář k fotkám: Ing. J. Michálková 

 

 

  

Paní ředitelka přivítala všechny Kytici s poděkováním předával paní        Slavnostní přípitek si vychutnali všichni – i naše 
přítomné    ředitelce jako obvykle kolega František    dvě paní ředitelky, současná a minulá 

Slováček 

 

 

Zástupkyně Mgr. Jiřina Uhrová dostala malý dárek,dárek,  Po předání dárků zástupcům Milanu Štěpánkovi  
který jí  za vyučující VOŠ předal Honza Malata a Radce Felzmannové jsme se již těšili na dobrý oběd 
 
   

 A to je ona, hvězda našeho svátečního oběda, 

nádherně vypečená kachýnka 
 
 
 
 
 
  
      Text článku: Mgr. Ladislava Mutinská 

Foto a komentář k fotkám: Ing. Jaroslava Michálková 

 

 

 


