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Velkonoce, Velkonoce,
kdes tak dlúho bula?
Hu studánky, hu studánky,
nohy sem si myjla.
Smrt jede po vodě,
bílý léto k nám veze.
Jakej je to mazanec
bez koření, bez vajec.
Ha ty svatá Markýto,
dej nám pozor na žito,
na to všecko obilí,
co nám Pán Bůh nadělí.

Na co se máme
těšit v příštím
měsíci:






Návštěva
Regensburgu
Projekt Comenius
Den otevřených
dveří VOŠZ
Recitační soutěž
…a další akce
měsíce dubna

(Velikonoční koleda z Chodska)

Motiv „Duben“ pro školní kalendář
vytvořili žáci třídy 2A ZA
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Středoškolská odborná činnost

Slovo úvodem
Charakterizovat měsíc duben není
lehká záležitost. Je vůbec možné
napsat za sebe pár krásných a výstižných slov na tento proměnlivý
měsíc? Ano, ale každému to asi dá
mnoho práce. V tomto období se
odehrává tahanice mezi zimou a létem, která vždy skončí až v závěru
tohoto měsíce. Přesto však spoustu
lidí chová pro duben náklonnost
a užívá si jej v plné míře. Počasí se
totiž mění a nikdy předem nevíme,
kdy se co odehraje, jestli bude teplota dosahovat rekordních hodnot,
jestli rtuť teploměru spadne až bodu
mrazu, jestli bude pršet nebo svítit
slunce a tak podobně. Právě pro tyto
klimatické výkyvy nemám duben
příliš rád. Pokud si něco naplánuji,
téměř vždy se to zkazí jednou ze
zmíněných výchylek v počasí. Nebo
mě naopak předtucha špatného počasí ovlivní – a já se pak nestačím
divit, když nakonec místo chladného
a studeného deště vysvitne hřejivé
sluníčko.
Nejen, že nás začátek jara v tomto
měsíci velmi překvapuje a udivuje,
ale také nám připravuje mnoho chvil
v posteli s teplým zázvorovým čajem,
který je pro nachlazení a další nemoci velmi účinným lékem. Musím zmínit, že v tomto případě hrají lidské
vlastnosti a nálada velkou roli. Když
se budeme řídit tím, že si krásný den
uděláme, tak by to tak mělo být
a žádné negativní předsudky by nás
neměly vyvést z našeho nadšení.
Je složité měnit lidské názory na
klimatické výchylky a problémy s počasím. Měli bychom začít právě
u sebe. Máme v podstatě dvě možnosti: buď si každý den užívat bez
ohledu na počasí a situaci nebo
ztrácet čas debatováním o nesmyslných problémech, které nám ubírají
velmi rychle a intenzivně utíkající
chvíle krásného jara.
Tomáš Kronych, 3 ZDL
.
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Nejvýznamnější událost tohoto měsíce – regionální
kolo soutěže z psychologie
Dne 19. 3 .2014 se naší škole uskutečnilo regionální kolo soutěže z psychologie – jednalo se již
o 10. ročník Psychologické olympiády, kterou vyhlašuje MŠMT. Letos to bylo na téma "Hrdinství není
přežitek".
Přihlášeno bylo celkem 7 soutěžících ze zdravotnických škol celého našeho regionu – to znamená
z Plzně, Domažlic, Klatov, Chebu a Karlových Varů. Vítězkou se stala žákyně naší školy Kateřina
Široká ze 3ZDL, která se věnovala tématu paralympijských hrdinů. Postoupila do celostátního kola
soutěže, které se bude konat 9.-10.4.2014 v Liberci. Zde bude reprezentovat nejen naši školu, ale
i celý region.
Držíme jí palce!

Porota soutěže

V článku použito materiálů a fotografií kolegyně Mgr. H. Šťastné

Kateřina Široká prezentuje svoji práci

Popularizace vědy
a výzkumu
Žáci tříd 2 LAA, 4 LAA a 4A ZL

Středoškolská odborná činnost
Školní kolo

spolu se svými vyučujícími Mgr.

Dne 18. 3. 2014 se uskutečnilo školní kolo

Jaroslavou Opatrnou a Mgr. Ivanou

SOČ. Svoji několikaměsíční práci prezen-

Suchou

tovaly dva týmy ze třídy 3ZDL.

se ve dnech 12. až 14.

března

zúčastnili

projektu

Popularizace vědy a výzkumu, který
pořádalo INOVA CENTRUM ve
spolupráci s ČVUT.
Tento

projekt

byl

zaměřen

na

podporu vědy; žáci se seznámili
s konkrétními

příklady

z vědecké

Dne 31. 3. 2014 se uskutečnilo krajské kolo
konverzační soutěže v angličtině. Naprosto
s přehledem zvítězila žákyně Veronika

8. a 9. tříd základních škol“ vystoupily žáky-

Červenková ze 3 LAA.

ně Martina Čivišová, Romana Kodýtková

Gratulujeme a těšíme se na její další skvělé

a Kateřina Formánková.

výsledky v republikovém kole, které se bu-

Práci na téma „Životní styl žáků v období

de konat 22.5. 2014 v Praze.

dospívání (8.,9. tříd)“ představila Adriena

Mgr. Jana Jurášková

Pecinová spolu s Janem Turčem a Tomášem Kronychem.
Na soutěži jsme přivítali paní ředitelku

vyučovacích

třemi

PhDr. Ivanu Křížovou. Do poroty zasedly

bloky: Základy elektrotechniky, Spo-

PaedDr. Ivana Košanová, Mgr. Jolana Kolá-

jení člověka a stroje a Moderní

řová a Bc. Petra Křížová, DiS.

technologie z lékařského prostředí.

Soutěž se velice vydařila. Oba týmy naší

Žáky zaujala především problema-

školy postupují do okresního kola SOČ.

tika třetího bloku. Projekt se jim

Paní ředitelce a porotě děkujeme za hodno-

velmi líbil,

cení, žákům pak za perfektní výkony.

prošli

v angličtině

S tématem „Znalost první pomoci žáků 7.,

a výzkumné činnosti. Během pěti
hodin

Krajské kolo konverzační soutěže

ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE PRVNÍ POMOCI
V tomto školním roce - jako každoročně v březnu - proběhlo školní kolo
Soutěže první pomoci. Letošní, již 14. ročník této soutěže, se konal
v pátek 28. 3. Přihlásilo se celkem 15 tříčlenných družstev, 12 družstev
soutěžilo v kategorii SZŠ a 3 družstva v kategorii VOŠZ.
Úkolem bylo v jedné situaci ošetřit dvě zranění. Výkony jednotlivých
družstev hodnotila odborná porota ve složení:
Mgr. Miloslava Řeřichová, učitelka VOŠZ, Bc. Helena Bicanová, staniční
sestra kardiochirurgického oddělení FN Plzeň a Mgr. Josef Baxa, vrchní
ošetřovatel ARK FN Plzeň.
Porota brala v úvahu, jak družstva pracovala jako tým, jak komunikovala
se zraněnými, dále hodnotila, zda velitel správně zavolal záchrannou
službu. Důležité také bylo, jestli soutěžící kontrolovali fyziologické funkce,
správně zhodnotili stav raněných a rozpoznali a ošetřili všechna zranění
dle daných priorit.
Výsledky:
Kategorie SZŠ:
1. místo – Kronych, Pecinová, Preislerová (3ZDL)
2. místo – Dyková, Obermajerová, Cimfová (1AZA)
3. místo – Čejka, Kolářová, Bahelková (3ZDL)
Kategorie VOŠZ:
1. místo – Herout, Vališ, Pechlátová (2DZZ)
Všechna zranění opět výborně namaskovaly Mgr. Jana Bednářová a Mgr.
Renata Jonášová. Herecké výkony a pomoc při maskování zajistili žáci ze
tříd 2BZA, 3AZA a 3BZA. Na přípravě a organizaci spolupracovaly Mgr.
Alena Štroblová a Mgr. Radka Polívková.
Družstva na prvních třech pozicích se účastní celostátních soutěží
v Mělníku, Jihlavě a v Brně. Držíme palce!
Všichni se těšíme na příští 15. ročník
Za organizační tým Mgr. Petra Jindřichová

NAŠE ZDRÁVKA
Matematika?
Bez problémů!
Matematická soutěž
Dne 18.3. proběhlo školní kolo matematické soutěže pod vedením Mgr. D.
Neubauerové a Ing. J. Michállkové.
Zúčastnilo se ho 43 žáků všech ročníků
a oborů, kteří soutěžili ve čtyřech
kategoriích. Úspěšných řešitelů bylo
nakonec 29.
Dva nejlepší řešitelé z každé kategorie
postoupili do celostátního kola, které se
konalo v pátek 28. března na Střední
škole informatiky a služeb v Plzni.

Okresní kolo
se uskutečnilo okresní kolo SOČ v budově
SPŠ stavební Plzeň, Chodské náměstí.
Žáci Adriena Pecinová, Jan Turč a Tomáš
Kronych získali v kategorii zdravotnictví
1.místo a postupují do krajského kola.
Další tým naší školy ve složení Martina
Čivišová, Romana Kodýtková a Kateřina

Pod děravými koši

Formánková vybojoval 2. místo.
Soutěžícím týmům gratulujeme a přejeme
hodně úspěchů v krajském kole!

Vítezný tým

V článku použito materiálů kolegyně Mgr. Ilony Jančové

Okresní přebor středních škol
v basketbale

dívek

se

složení Michaela Tichá (3BZA),
Adéla Štochlová (1AZA), Tereza
Vyskočilová (3AZT), Anička Ilyk
Dominika

Lišková

(1BZA), Tereza Šperlová a Petra
Tesárková (obě 2ZDL), obsadilo

V článku použito materiálů a fotografiíí kolegyně Mgr. J. Opatrné

Porota školního kola SOČ

A druhé místo obsadily…

Vinklárek

Matematický klokan

konal

20. 3. 2014. Naše družstvo ve

(2BZA),

Foto: Ing. Jaroslava Michálková, Jan

Tato soutěž proběhla na naší škole
(podobně jako na všech dalších
zúčastněných školách) dne 21.3.
Hlavní organizátorkou této akce na naší
škole byla Mgr. Danuše Neu-bauerová.
Do soutěže se zapojili žáci pěti vybraných tříd, kteří soutěžili v kategorii Junior (1. a 2. ročníky) a Student (3. a 4.
ročníky). Výsledky deseti nejlepších

pěkné třetí místo.

řešitelů z každé kategorie byly zaslány

Blahopřejeme!

krajskému koordinátorovi, který statistiky za celý kraj zasílá k celorepubliko-

Odpověď

vému zpracování.

