š
Minipríloha
Únor
Tesklivé nebe země zdejší,
v únoru ještě tesklivější,
svou šedí k obzoru se druží
a padá mlčky do kaluží.
Sněženku chladnou tiskneš k spánku,
říkáš si veršík o skřivánku,
zatímco kluci nasedají
už na koně a jedou k máji.
Přes bláto, ovšem, přes kaluže,
a vidí v dálce kvésti růže.
Jaroslav Seifert

Republikové finále středních škol v házené
Již v minulém čísle Minialmanachu jste se mohli dočíst o nebývalém úspěchu našich dívek, které na republikovém finále
v házené ve dnech 7. a 8. ledna 2016 v Ledči nad Sázavou obsadily 4. místo.
O tom, že se jednalo a akci plnou napětí a emocí, svědčí článek jedné z hráček, Terezy Eksteinové z 1 ZDL, která se
s námi podělila o své zážitky :
Náš první zápas proti ústeckému gymnáziu byl naprosto jednoznačnou
Druhý poločas vypadal úplně jinak, zvedly jsme se a postupně strhávaly
manko. Naším druhým taktickým krokem ve snaze zvítězit byla další osobní
záležitostí. Snadno jsme se dostávaly k bráně soupeře a s vysokou
úspěšností proměňo-valy. Za zády nám výborně chytala brankářka Míša
obrana na 90 kilovou spojku. Vše najednou fungovalo, tedy až na výkon
Šlehoferová a naše obrana byla téměř neprostupná. Výsledek 25:8 tedy
rozhodčího, který vylučoval za průrazy a výrazně pomohl hráčkám Brodu
k vítězství o dvě branky. Z tohoto zápasu jsme odcházely skleslé, lákalo nás
nebyl žádným překvapením.
Druhý zápas byl již proti soupeři, který budil větší respekt – pražské
finále a případná cesta do Francie. Ale byly jsme schopné smířit se i se třetím
gymnázium se 3 reprezentantkami. Po vydařeném úvodu, jsme začaly
místem. A tak jsme si večer objednaly pizzu, pustily film a chystaly taktiku na
pražský výběr, se kterým se opět potkáme.
postupně ztrácet kontakt a to především neúspěšnou střelbou (hlavně
mou). Brankářka Novotná (kterou jsme zvolily za nejlepší) předváděla
Do zápasu o třetí místo jsme nastoupily bez zraněné Terky Bušauerové, která
vynikající výkon a tak i po vyrovna-nějším prvním poločase jsme prohrály
si poranila loket. Zápas začal skvěle od začátku jsme vedly a Pražačky
se koná
pořádně nevěděly, co mají hrát. Pro diváka to musel být skvělý zápas, možná
poměrně vysokým rozdílem na náš předvedený výkon a to 14:9. Tímto
prosince
zápasem jsme zakončily první den v Ledči. Skončily jsmeve
na středu
druhém 10.
jeden
z nejhezčích na turnaji. Zbývaly dvě minuty do konce zápasu, do té doby
se nám
vše dařilo, skvěle jsme se prosazovaly a držely jsme dvougólový rozdíl.
místě a postupovaly do dalších bojů.
3. a 4. vyuč.
hodinu
Míša v bráně téměř vygumovala všechny střelkyně a nám už chyběl jen krůček.
Ve čtvrtfinále nás potkal domácí tým Ledče, který se musel obejít bez
v učebně
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střední spojky, která řídila jejich hru, ale i my jsme byly oslabeny. Simča
Vše se na-jednou zlomilo, Praha začala dotahovat a my si skoro vyhraný zápas
prohrály v poslední minutě. A tak jsme braly čtvrté místo za vítězným
Paulusová ulehla s horečkou a bolestí hlavy. Naše taktika byla naprosto
jednoduchá daly jsme osobní obranu na jedinou hráčku, která byla
Havlbrodem, druhou Olomoucí a třetí Prahou. Souboj o poslední místo prohrálo
schopná hodit míč směr brána. A tak jsme opět vyhrály jednoznačně a to
gymnázium z Ústí nad Labem a tak se domácí Ledeč umístila na pátém místě.
Naše družstvo, ale zdobilo něco, co žádné jiné. A to především výborný
22:11. Na poslední dvě minuty zápasu jsme pustily hráčky, které
nedostávaly tolik prostoru a s Terkou Bušauerovou jsme si poprvé zkusily
kolektiv, nehádaly jsme se mezi sebou a holky, které si tolik nezahrály nás
jaké je to sedět na lavičce.
z lavičky nás výborně podporovaly, ale také bojovnost a odhodlání. I za jasných
výsledků jsme se nevzdávaly a byly jsme ochotny nechat na hřišti klidně i duši.
Semifinálový boj nám přiřadil soupeře z Havlíčkova Brodu v čele
s reprezentantkou dorosteneckého výběru W18 Jitkou Brožovou, ale i my
Nejlepší hráčkou a střelkyní byla vyhlášena hráčka Havlíčkova Brodu Jitka
už jsme byly komplet-ní. Naše počáteční taktika byla jednoduchá, osobní
Brožová a nelepší brankářkou byla zvolena brankářka Olomouce.
Tento turnaj byl pro všechny z nás výborný zážitek, který lze hodnotit pouze
obrana na Brožovou. Vše fungovalo, dobře jsme se prosazovaly, jen
obrana byla děravá a my v poločase prohrávaly o pět branek.
kladně. Snad jen budeme příští rok více trénovat a s naší bojovností to nemůže
dopadnout hůře než letos. Děkujeme všem, co byli ochotní podílet se na naší
cestě a zařizování všech věcí okolo. Děkuji všem zúčastněným :
Nikče Hajsové za skvělou obranu
Péťe Kozákové za skělé výkony v každém zápase
Áďe Vávrové za to, že to brala na sebe v důležitých chvílích
Dáše Gajdošové za bojovnost v útoku i v obraně
Káje Pechové za výbornou obranu
Olince Marešové za podporu (chudák si skoro nezahrála)
Míše Šlehoferové za vynikající výkon v bráně!
A samozřejmě Buši a Simče za neúnavný výkon v každém zápase!

VÁNOČNÍ
RECITAČNÍ
SOUTĚŽ

Připravila: Ing. J. Michálková
Foto: archiv Gymnázium, SOŠ a VOŠ, Ledeč nad Sázavou

2. ročník „Projektového dne“
Abychom našim žákům zpříjemnili poslední den 1. pololetí školního roku 2015/2016, den, kdy se rozdává pololetní
vysvědčení, rozhodli jsme se uskutečnit 2. ročník Projektového dne pro žáky druhých a třetích ročníků všech oborů
právě ve čtvrtek 27. ledna. Plzeň se v roce 2015 stala Evropským hlavním městem kultury a proto i zvolené téma
korespondovalo s touto událostí:
„PLZEŇ 2015 NEJEN MĚSTO KULTURY SPORTU A PIVA, ALE TAKÉ ŠPIČKOVÝCH ODBORNÍKŮ VE
ZDRAVOTNICTVÍ“.
Akci předcházely pečlivé přípravy. Potěšil nás i veliký zájem našich žáků o prezentaci svých poznatků.
K zajímavým tématům patřily informace o významných osobnostech plzeňského zdravotnictví, nahlédli jsme pod
pokličku takových zařízení jako je např. Hopsic sv. Lazara, který poskytuje paliativní péči nevyléčitelně nemocným
a seznámili se s úspěchy lékařů plzeňské Fakultní nemocnice v oblasti intervenční kardiologie.
Absolutním vítězem projektového dne se stala prezentace s názvem „Domovinka“. Nádherně zpracovaný projekt
o Agentuře domácí péče a její ředitelce paní Mgr. Bohumile Hajšmanové v podání zkušených žákyní ze třetího
ročníku oboru Zdravotnický asistent nadchl všechny členy naší poroty. Poukázal na skvěle fungující sociální zařízení

Moderátorky Projektového dne

poskytující nejen domácí péči či pečovatelskou službu, ale i denní nebo týdenní stacionář pro seniory. O vítězi tedy
nebylo pochyb.
Celá akce byla obohacena úžasným pěveckým vystoupením našich žáků, zejména žákyně druhého ročníku oboru
Zdravotnický asistent Andrey Sitayové, která se na podiu pohybovala jako profesionálka. Její výkon byl oceněn
bouřlivým potleskem.
Druhý ročník projektového dne se, stejně tak jako v loňském roce, konal pod záštitou paní ředitelky PhDr. Ivany
Křížové, naší zástupkyně PhDr. Radky Felzmannové a obrovské poděkování patří též Mgr. Iloně Jančové, naší
odborné vedoucí. I přes náročnou přípravu a organizaci jsme měly možnost publikum přesvědčit, že pod vedením
našich vedoucích jsme sehraný kolektiv odborných učitelek, který se nezalekne žádných nepředvídatelných
komplikací. Děkujeme i našim skvělým žákům, bez jejichž výkonů by se náš projektový den nemohl konat.
Mgr. Alena Štroblová, foto Ing. Jaroslava Michálková

Monika Hřebcová doplnila svoji prezentaci
názornými ukázkami katetrů

Porota soutěže

Projektový den navštívilo také vedení školy

Andrea Sitayová při svém pěveckém
vystoupení nenechala nikoho na
pochybách, že právě ona je superstar

Publikum tvořili žáci 2. a 3. ročníků

Při zahájení promluvila mimo mimo jiných
i zástupkyně PhDr. Radka Felzmannová

Vítězná dvojice vystoupila s prezentací „Domovinka“

Milý host Projektového dne -

ředitelka Domovinky
paní Mgr. Bohumila Hajšmanová

MUDr. Hedvika Bartošková a žák 4BZA Jan
Fišer vvhlašují výsledky soutěže

