VYDÁNÍ

Akademie řemesel Rokycany 2016
Dne 20. 10. 2016 se, jako každý rok, naše škola zúčastnila prezentace a představení oborů na Akademii řemesel
v Rokycanech. Tradice této akce přilákala mnoho zájemců z řad žáků základních škol blízkého okolí.
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Zastavení u stánku naší školy poskytlo návštěvníkům možnost vyzkoušet si základy kardiopulmonální resuscitace
jak u novorozence, tak i dospělého člověka, zájemce jsme seznámili s pomůckami k odběru krve nebo k aplikaci
injekcí, odvážlivci si nechávali měřit krevní tlak a nechyběla ani ukázka potřebné literatury ke studiu zdravotnických

Na co se máme
těšit v příštím
čísle

oborů.

bavili i budoucí kadeřnice svými kreativními účesy.

Návštěva rezidence velvyslance USA Str. 1

Dešťová znělka

Veletrh ITEP

Věříme, že Akademie řemesel nadchla spoustu nových zájemců o studium na naší škole, a těšíme se na další
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Farmaceutická konference ANGIS
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Návštěva rezidence amerického velvyslance

deštivé korále ruší
kape tu.

Dne 3. 9. 2016 díky Fulbrightovu stipendijnímu programu rozšířil řady našich angličtinářů
asistent ve výuce na celý školní rok 2016/2017, Jeremy Luis Acevedo, rodilý mluvčí z New

Prší

Yorku.

nebe se zalilo tuší

příprava
Mikulášského
bazaru

Text článku:
Mgr. Alena
Štroblová
Foto:
Mgr. Ilona
Jančová

další akce
v říjnu
a v listopadu
obvyklý
„fejetonek“,
podzimní
fotografie
a mnoho
dalšího –
s radostí
otiskneme vše
zajímavé, co
nám pošlete

Veletrh JOBAKTIV ve Weidenu

Prší

povedenou akci.

hhchTech
Times

toto vydání

Akce byla doprovázena bohatým kulturním programem. Velký ohlas sklidila módní přehlídka spodního prádla a vystoupení žáků Bezpečnostně právní akademie Plzeň, kteří předvedli ukázku základních prvků sebeobrany. Zájemce

Minialmanach

Vzhledem k tomu, že letos je to již 25 let, kdy Fulbrightův program v České republice probíhá, se 19. září k tomuto
výročí konala recepce v rezidenci amerického velvyslance pana Andrewa Schapiro, na kterou byli pozváni všichni
asistenti, ředitelé, i mentoři, včetně naší paní ředitelky PhDr. Ivany Křížové a mentorky Jeremyho Ing. Radky
Horáčkové.
Po předložení pozvánek u vchodu do Petschkovy vily jsme dostali jmenovky a mohli jsme si přízemí a zahradu této
nádherné vily prohlédnout. Vila byla postavena v roce 1924 – 1930 a od roku 1945 je rezidencí velvyslanců USA
v Praze.
Oficiální program recepce zahájil samotný velvyslanec svým projevem, ve kterém přivítal všechny účastníky
recepce a po krátkém projevu vyzval Fulbright asistenty, aby se představili a řekli, v jakém městě pracují. Po
společném focení pan velvyslanec všem popřál příjemný večer. Všichni jsme si návštěvu v rezidenci užili.
PhDr. Ivana Křížová, Ing. Radka Horáčková

blesky troufale srší
záři světu.

Prší
zas celý den prší
a pořád jen prší
a podzim už je tu.

Spolupráce VOŠZ se SZŠ – edukace žáků
střední školy
Třída 2AZA se ve dnech 13. 10. a 20. 10. 2016 zúčastnila v rámci předmětu
Výchova ke zdraví edukace zaměřené na zdravý životní styl. Akce proběhla
v Edukačním nutričním centru, které vzniklo díky Operačnímu programu
ROP NUTS II Jihozápad, pod názvem projektu Edukační centrum zaměřené
na zdravý životní styl a sociální oblast.
Studenti třetího ročníku oboru Diplomovaný nutriční terapeut proměřili žáky
na přístroji Inbody. Hned poté probíhala odborná konzultace, při níž studenti
s žáky rozebírali zjištěné výsledky a předali jim edukační materiály
s ukázkou rámcových jídelníčků směřujících ke zdravému životnímu stylu.

Na křídlech
podzimu

Účastníci
setkání se
vyfotografovali
na schodišti
před Petschkovou vilou

Zas vzduchem poletuje listí
a mlha stoupá z úžlabin.
To si podzim křídla čistí
pod trsy rudých jeřabin.

Když podzim svými křídly víří,

Mgr. Petra Nováková, DiS.
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slunce se choulí do mraků.
Tažní ptáci k jihu míří

Nádherné

a déšť padá z oblaků.

interiéry
Petschkovy vily

Když podzim svými křídly mává,

SZŠ a VOŠZ Plzeň
Karlovarská 99
323 00 Plzeň
www.zdravka-plzen.cz
zdravka@zdravka-plzen.cz

Redakce:
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Ing. Jaroslava Michálková
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chvíli ještě poprchává,

mutinska @zdravka-plzen.cz
michalkova@zdravka-plzen.cz

Zleva: Paní ředitelka, americký
velvyslanec pan Andrew Schapiro,
Jeremy Luis Acevedo a Ing. Radka
Horáčková v zahradě Petschkovy vily

chlad už leze do věží,

ale brzy zasněží...

S. M.

Lesní pedagogika
V pondělí 19. 9. se třída 2 LAA zúčastnila
aktivity

EVVO

–

lesní

pedagogika

v lesích na Košutce. Lektorem byl pan
Ing. Pavel Šefl, který se zaměřil na
poznávání rostlin, seznámil žáky se
základy lesnictví, péče o les, lesní zvěří a
dalším. Žákyně Sandra Kaslová pořídila
několik fotografií a na-psala nám o svých
zážitcích z této akce:
Dnes 19. 9. 2016 jsme se spolužáky podnikli
menší „výlet“ do lesa v Plzni na Košutce za lesní
pedagogikou.
Celá naše početná třída dorazila na konečnou
tramvaje č.4, kde jsme počkali na pana lesníka
a výprava mohla začít. Obcházeli jsme rybník

Žáci ze zdrávky přivítali start cestovatelského veletrhu
Možná to ani nevíte, ale ve čtvrtek 15. 9. 2016 po desáté dopoledne odstartoval už 12. ročník třetího
největšího veletrhu cestovního ruchu v ČR a žáci ze zdrávky byli u toho!
Na pozvání Jiřího Stručka, náměstka hejtmana Plzeňského kraje, dostali volno z výuky žáci a žákyně
druhého ročníku zdravotnického lycea, a tak za slunného a na září velmi teplého dopoledne pod vedením
třídní učitelky Ilona Gruberové vyrazili na Slovany, k hale Lokomotivy Plzeň.
Veletrh ITEP byl vskutku velkolepý; zaujímal několik rozlehlých hal. Všude bylo plno stánků, informujících
a pamětihodnostech a zajímavých cílech pro cestovatele v rámci jednotlivých měst, okresů - kromě
oblastí Čech se tu prezentovaly i vybrané oblasti z Moravy a Slovenska, mnoho oblastí od našich
německých sousedů, a dokonce dorazili i zástupci ze severní Itálie! Byly tu stánky s místními tradičními
laskominami – i s ochutnávkou. Pro nás tu byl i stánek záchranářů a - dobrými radami, jak se chovat
v krizové situaci, vyzdobený - stan hasičů. Také plzeňská ZOO se tu prezentovala, dokonce „naživo“; ale
menší exemplář krajty se spíše obával toho návalu lidí, než aby ukázal, co jsou hadi vlastně zač.
Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje zahájil samozřejmě hejtman PK pan Václav Šlajs, kterého
u pomyslného řečnického pultíku následovala celá řada významných hostí. My ze zdrávky jsme pak ještě
osobně poděkovali za milé pozvání panu Jiřímu Stručkovi, náměstkovi hejtmana PK pro oblast školství,
sportu a – cestovního ruchu. A pak už jsme se nechali unášet barvami, hlučícím davem lidí a hlavně
vidinami na daleké i blízké cesty za poznáním a zábavou.
PhDr. Ilona Gruberová, PhD.

Šídlovák a co krok, to rostlina a co rostlina, to
zajímavý poznatek o ní. Pan lesník byl už od
začátku jeden velký optimismus a bylo vidět, že
se v lesích a zvířatech dobře vyzná. Ukázal nám,
jak se pozná stáří, výška, zdraví stromu nebo co
takový strom potřebuje. Dále nám vysvětlil jaký je
rozdíl mezi lesníkem a myslivcem a zodpověděl
veškeré dotazy třídy. Po povídání jsme si mohli
osahat různé parohy od jelenů či daňků nebo si
vyzkoušet různé „píšťalky“, které vydávaly zvuky
jako různí ptáci. Nakonec měl pro nás pan lesník
připravené i menší aktivity se sladkou odměnou
na závěr.
Celý den se mi moc líbil a i přes chladné počasí

Návštěva veletrhu JOBAKTIV ve Weidenu
Ve čtvrtek 22. 9. 2016 žáci třídy 3LAA navštívili veletrh pracovních příležitostí JOBAKTIV v bavorském městečku
Weiden. Tento veletrh pořádala ve dnech 20. - 22. 9. 2016 Agentura pro práci Weiden ve spolupráci s Úřadem
práce ČR, Krajskou pobočkou v Plzni ve weidenské "Max-Reger-Halle". Hlavním tématem akce byla budoucnost
světa práce v souvislosti s tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí a dne 22. 9. v rámci veletrhu proběhl tzv. Den
vzdělání.
Naši žáci měli možnost prohlédnout si stánky všech vystavovatelů, mimo jiné např. Techmania Science Center
se sídlem v Plzni, ZČU Plzeň a dalších firem z Čech i Bavorska. Velký zájem návštěvníků vyvolal stánek firmy
Cykyria z Norimberku, která se věnuje problematice virtuální reality. Účastníky veletrhu čekal také velmi bohatý
a zajímavý doprovodný program.
Naši žáci se aktivně zúčastnili německo-české jazykové animace, kde se hravým způsobem seznamovali
s jazykem našich sousedů. V odpoledních hodinách potom vyslechli zajímavou přednášku Christiana Heilmanna
s názvem "Mezi Terminátorem a Star Trekem: digitalizace a umělá inteligence".
Během návštěvy Weidenu jsme obdivovali nejen nejnovější technické poznatky, ale také překrásné historické
centrum města.
Text a foto: Mgr. Jana Jurášková

NAŠE ZDRÁVKA

Farmaceutická konference ANGIS
V pátek dne 21. října 2016 se v plzeňském

Přírodovědný klokan

Parkhotelu

farmaceutická

Dne 12. 10. 2016 proběhla na naší škole

konference ANGIS. Tato akce má v Plzni již

soutěž Přírodovědný klokan. Zúčastnili se

několikaletou tradici.

jí 52 žáci z 1. a 2. ročníků, a to z těchto

uskutečnila

V letošním školním roce se jí zúčastnili studenti
všech

tří

ročníků

farmaceutic-ký
vedoucích

asistent

studijních

oboru

v doprovodu
skupin

tříd: 1 LAA, 2 LAA, 1 ZDL, 2 ZDL, 1 MSR,

Diplomovaný
Mgr.

1 BZA a 2 BZA.

svých
Blanky

Svatoňové, Mgr. Martiny Valachové a Mgr.
Moniky Matouškové.
Studenti vyslechli mnoho zajímavých příspěvků,
ve stáncích si prohlédli již osvědčené, ale i nově
na trh uváděné výrobky jednotlivých farma-

Podívejte se, jak to našim kolegyním na reklamním snímku
firmy Pierre Fabre báječně sluší!

ceutických firem. Mohli si vyzkoušet některé zajímavé vzorky preparátů a jako bonus se nechali zvěčnit
s reklamními předměty firmy Pierre Fabre.
Tato akce byla pro studenty velmi zajímavá a přínosná, mnozí se již těší, co přinese příští konference.
Mgr. Martina Valachová

Pragodent
Ve čtvrtek dne 6. října 2016 navštívili žáci třídy 3 AZT a studenti 2. ročníku oboru
Diplomovaný zubní technik spolu se svými odbornými učitelkami Zdeňkou Krátkou,
Bc.

Taťánou

Traxmandlovou

a MgA. Annou Arnetovou veletrhu
Pragodent,

se

konal

na
Na 1. místě se umístila Michaela Novotná

Zde zhlédli nabídku stomatologic-

z 1 LAA, na 2. místě Michaela Hahnová

kého

jsme si to všichni užili.

který

výstavišti v Praze - Holešovicích.
vybavení

pro

laboratoře,

zjistili řadu novinek a otestovali
nejnovější

softwarové

vybavení

1 LAA, na 3. místě Julie Anna Látová
z 1 ZDL. Knižní ceny vítězkám předali

určené pro laboratoře. Veletrh byl

zástupce ředitelky RNDr. Milan Štěpánek

pro všechny velkou inspirací, za

a vyučující biologie Mgr. Jaroslava Opatr-

rok se opět těší.

ná a Mgr. Martina Valachová.

Text a foto: MgA. Anna Arnetová

Vítáme Tě do života!
Dne 21. 9. 2016 se naší kolegyni Klárce Bedzírové
narodil syn

Maxmilián.
Po narození měřil 49 cm, vážil 3 450 g.
Maxovi přejeme šťastný start do života,
jeho mamince hodně radosti z chlapečka,
oběma mnoho zdraví a štěstí.
Text článku: Mgr. Jaroslava Opatrná
Foto: Ing. Jaroslava Michálková

