VYDÁNÍ

Adaptační kurz 1. ročníků SZŠ
Se začínajícím školním rokem každoročně pořádáme pro žáky 1. ročníků adaptační kurz. Letos se konal ve dnech 5. a 6. září,
již tradičně kempu La Rocca v Konstantinových Lázních, v kouzelném prostředí lázeňského městečka obklopeného lesy.
Na naše „prváky“ zde čekalo mnoho akcí: psychologické hry s třídním učitelem, sportovní aktivity, procházky, přednášky…
O tom, že se nikdo nenudil, že všichni zvládali svůj program s úsměvem a večer příjemně unaveni odpočívali v chatkách,
svědčí fotografie, které na adaptačním kurzu pořídila Viktorie Vrzáková, žákyně třídy 1B ZA.
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1. září – konec prázdnin, začátek nového školního roku

Cosi ve mně volá vlaj —
tak rozbíhám se stráněmi.

Tak už nám to zase začalo… Nový školní rok a s ním nastávající povinnosti a starosti, ale také mnoho milých setkání,
úspěšných akcí, příjemných překvapení – zkrátka vše, co ke škole patří.

Je to můj kraj, mé zázemí,

Ve čtvrtek 1. září bylo před školou po dvouměsíční odmlce zase živo. Na některých žácích a studentech bylo vidět, že se jim do

ostrůvky letních lásek skrývá.

školy moc nechce, že by se nejraději ještě zachumlali do peřin a po pořádném spánku se přesunuli někam k vodě k dalšímu

Hrdlo se sevře, oněmí —

Vítání občánků – slavnostní událost pro všechny
Dne 6 .9. 2016 se žákyně tří-

2016/2017.
Ať se nám vše
daří!

dy 4BZA Markéta Farkašová
a Jana Vítovcová zúčastnily

nicnedělání. Další žáci šli do školy s veselou a v davu vyhlíželi své kamarády a spolužáky, aby se s nimi podělili o jedinečné

o to víc mi srdce zpívá.

prázdninové zážitky. A aby se vzájemně ujistili, že školní dny rychle utečou, za dva dny je víkend, koncem září svátek svatého
Václava, pak za chvíli podzimní prázdniny…

Návraty
s končícím létem

vítání občánků na ÚMO 4,

Milí žáci, studenti, vážené kolegyně a kolegové,

Vrať se, dokud unavené schody

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítala na prahu dalšího školního roku 2016/17.

tvoji tíhu mlčky unesou,

Zvlášť slavnostní je dnešní den pro 1. ročníky. Do našich školních lavic právě zasedlo 120 no-

Chodí velice rády, je to pro

vrať se, než se zkalí letní brody

vých žáků na SZŠ a 98 studentů na VOŠZ.

ně slavnostní událost, při kte-

tak, že jedinou z hvězd nenesou.

Ráda bych vám popřála hodně úspěchů, spokojenosti, pohodu ve škole a především všem

Plzeň – Doubravka.
Na této akci nebyly poprvé.

ré si mohou pochovat miminka. Vítání občánků považují
za jednu z nejlepších akcí

Autorky Minialmanachu

Paní ředitelka ve škole přivítala všechny žáky, studenty i pedagogy následujícím projevem:

školy.

Text a foto: Mgr. H. Šťastná

pevné zdraví. To Vám ostatně přeje také maskot naší školy – Zdravík, který ve své pravé ruce
Vrať se, nežli opadá pel z květů

drží logo školy, symbolizující čistotu a důstojnost – tolik potřebné pro zdravotnictví. Bílý kříž

a než do hnízd začne zatékat,

uprostřed loga znázorňuje pomoc nemocným a modré obroučky ruce, které ochraňují samotné-

než vlaštovky se k letu

ho pacienta.

shoufují a promokne mi letní šat.

Ať se nám nový školní rok vydaří.
Vaše ředitelka Ivana Křížová

Vrať se, než přijde podzim jako zloděj
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z nichž se pije na věci tak drahé,
že to slovy nelze říct…
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cinkne první padající list…
1. září bylo živo před školou i uvnitř
S. M.

Vzpomínání na předprázdninové akce…
Legiovlak
V rámci projektu Legie 100, který realizuje československá obec legionářská, žáci 2 LAA navštívili 23. 6. 2016
Legiovlak, který měl 14 dní zastávku v Plzni–Křimicích.
Jedná se o projekt, který má připomenout zásluhy česko-

Návštěva ZOO a Techmanie
Žáci třídy 1 LAA se v předprázdninových dnech zúčastnili dvou aktivit – komentované prohlídky ZOO
a programu z nabídky Techmánie. O tom, že obě tyto akce byly přínosné a žáky velmi zaujaly, svědčí
následující fotografie:

slovenských legionářů a navrátit do povědomí veřejnosti
legionářské tradice.
Nejvýznamnější součástí projektu Legie 100 je pouť Legiovlaku napříč republikou. Legiovlak je replikou vojen-

Společný oběd U Pramenů – zážitek nejen kulinářský
Na tento den se všichni těšíme již od Nového roku. Den, kdy se společně rozloučíme před velkými prázdninami (bohužel, ty ale ubíhají čím dál rychleji).
Letos jsme se sešli 28. 6. 2016 v restauraci U Pramenů. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli posedět
v romanticky voňavém prostředí rozkvetlé růžové zahrady.
Povídalo se, fotografovalo, jedlo, pilo a někteří „odvážlivci“ si zapálili i nezdravou cigaretku. Všichni tak
už byli naladěni na prázdninovou atmosféru a loučení se školním rokem 2015/16 se oddalovalo až do
pozdních odpoledních hodin.

ského ešalonu z let 1918 – 1920, s nímž se čs. legionáři

NAŠE ZDRÁVKA
„Kdo nedělá nic pro
druhé, nedělá nic pro
sebe“
(J. W. Goehte)

přesouvali přes Rusko po transsibiřské magistrále.

Tento citát třeba naše kolegyně – vyučující

Dokončený Legiovlak, který v květnu 2015 vyrazil na

odborných předmětů na SZŠ – ani neznají.

několikaletou pouť po naší vlasti, obsahuje 13 vozů zá-

Přesto se jím podvědomě řídily, když se

kladní sestavy sloužících k různým činnostem, nezbytným

složily a koupily

pro zajištění přežití legionářů na Sibiři.
Ve všech vozech (polní pošta, zdravotnický, velitelský,

Charitativní kalendář

štábní, obrněný, krejčovský, prodejní atd.)nás čekala věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek

V Techmánii jsme se nejen pobavili, ale získali jsme se i mnoho užitečných informaci

fotografií na panelech, mapujících historii čs. legií.

Krásné počasí, příjemná společnost, rozkvetlé růže – ideální prostředí pro předprázdninový oběd

Kalendář na rok 2017 s názvem „Sestry
v akci“ nafotily zdravotní sestry Fakultní
nemocnice

v Plzni

spolu

s významnými

osobnostmi Plzeňského kraje. Výtěžek z jeho
prodeje bude poskytnut Dětskému oddělení
Hematoonkologické kliniky FN Plzeň.
Učitelky odborných předmětů naší školy
zakoupily dva výtisky kalendáře a přispěly tak
nemocným dětem ke zlepšení kvality života

V horkém červnovém dni byla zoologická zahrada ideálním místem pro mimoškolní výuku

Exkurze do plzeňského pivovaru
Rovněž žáci ze 3B ZA si poslední dny minulého školního roku jaksepatří užili. Jejich třídní, Hanka Šťastná,

při pobytu v nemocnici.
Kytice pro paní ředitelku

Krátký proslov paní ředitelky

nám o předprázdninových aktivitách svojí třídy napsala:

Mgr. Markéta Lišková,
Ing. Jaroslava Michálková

Dva dny jsme se třídou 3BZA věnovali exkurzím, navštívili jsme oddělení neurochirurgie, iktovou jednotku
a Hospic sv. Lazara. Třetí den jsme se šli podívat do pivovaru. Byly to velmi vydařené dny, což je vidět na
nás všech.

Otázky a odpovědi měsíce

Dobrůtky, na které se srdce smálo… a poté se krásně rozplývaly na jazyku
Text článku: Mgr. Ladislava Mutinská, foto: Mgr. Hana Šťastná a Ing. Jaroslava Michálková

S blížícím se podzimem…

Naše kolegyně s kalendáři – to jsou také
sestry v akci, co říkáte?
Foto: Ing. Jaroslava Michálková

Přestože první zářijové dny jsou teplé a zdá se, že léto ještě zdaleka neskončí,
nezadržitelně se blíží podzim.
Aby začátek školního roku byl pro naše žáky trochu veselejší a vstup do školy
barevnější, vytvořily jsme s kolegyní Laďkou Mutinskou papírové dráčky. K dokonalosti podzimního zátiší
přispěla i paní ředitelka,
která přinesla krásně vybarvené dýně.
Tak hezký podzim Vám
všem!

Stránku připravily: Mgr. R. Malá, Mgr. J. Opatrná, Mgr. H. Šťastná, Ing. J. Michálková
Naši žáci v sobě nezapřeli budoucí zdravotníky – z celého Legiovlaku je nejvíce zaujal zdravotnický vagón

Text a foto:
Slávka Michálková

Jedna ze stran kalendáře – ten vážně nemá
chybu!
Foto převzato z
https://www.fnplzen.cz/node/273

