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Slovo úvodem 
Krumpáč a kuličky  

Zdá se vám ten nadpis nesmyslný?  Ale ne, je 

logický, neboť souvisí s jarem, respektive s jar-

ními hrami. 

Protože má generace v dětství na jaře běžně 

hrála kuličky. Jako děti předškolního a školního 

věku jsme vyběhli z domova, na blízké hlinité 

nebo písčité cestě patičkou nohy  vyhloubili 

důlek a cvrnkali kuličky. 

Kuličky – míním normální hliněné – plátěný 

sáček s padesátkou barevných kuliček byl asi 

za tři koruny. Kromě hliněných barevných kuli-

ček  byly i skleněnky a cíněnky – kuličky z loži-

sek (i když jejich název je mi záhadou, protože 

ložiskové kuličky se vyrábí nejčastěji z chro-

mových, chromniklových, chrommanganových 

a chrommolybdenových ocelí, ve kterých je cínu 

tak málo – spíš skoro žádný). 

Kuličky nás  už tehdy naučily finanční gramot-

nosti: malá skleněnka měla menší hodnotu než 

skleněnka velká, přičemž záleželo na barvě, 

vzoru a ošoupanosti –  podle toho byla skleněn-

ka výměnou za 5 až  25 hliněných kuliček.  

Cíněnka se podle velikosti měnila za 3 až 5 

hliněných.. 

Tak mě napadá – přijde jaro, což takhle si za-

hrát kuličky? 

Jo, holka, to bude chtít „nějakej“ krumpáč. Pro-

tože patou důlek v asfaltu před domem nevy-

hloubím. Moment! Než půjdu kopat, musím 

obstarat kuličky. Prodávají se vůbec ještě ty 

hliněné? 

Náhodou jsem měla cestu do hračkářství – syn 

měl „soudcovat“ zápas ve florbale a někam 

zašantročil píšťalku. Tak to vezmu při jednom: 

píšťalku i kuličky. 

Z hračkářství jsem odešla s prázdnou – píšťalku 

neměli a sáček s padesátkou hliněných kuliček 

stojí (podržte mě!) 169,- Kč. 

No, tak radši posaďte děcka k televizi… 

Slávka Michálková 

Belgický týden 

  V rámci dlouhodobějšího evropského projektu pořáda-

ného v rámci Erasmus+ a PROFINWBL se naše škola  

zúčastnila  mezinárodního semináře The learning 

organization  networking, který proběhl v belgickém 

městečku Turnhout ve dnech 13. – 18. 3. 2017. 

Pořádající organizací této akce byl institut HIVSET, 

který je - kromě dlouhé řady dalších aktivit - obdobně 

jako naše škola zaměřen i na vzdělávání  v oblasti zdra-

votnictví. Hlavní koordinátorkou projektu byla Annemie 

Lauryssens, duší celého setkání pak byl Bob van de 

Putte, generální ředitel  HIVSET, který jako správný 

manager dbal nejen na průběh akcí, ale také na vytvá-

ření pracovního  klimatu a navazování přátelských vzta-

hů mezi účastníky z celé řady států navzájem.  Kromě 

belgického týmu zde totiž pracoval tým z Rakouska, 

Bulharska, Rumunska, Slovinska, Finska a ze Severní-

ho Irska.  Českou republiku zastupovala  – vedle naší 

školy - plzeňská organizace Ledovec, podporující lidi 

s mentálním handicapem. Společným a jediným povole-

ným jednacím jazykem byla angličtina. To proto, že „co 

je šeptem, to je čertem“, rozuměj není zdvořilé říkat 

něco, čemu jiní nemohou rozumět; Irky měly tedy jas-

nou výhodu… 

A komunikovalo se úplně pořád. Denní program začínal 

obvykle okolo půl deváté a končil okolo půl páté, pouze 

s pauzou na oběd. Komunikovalo se nejen během semi-

nářů, během nichž se plnily různé úkoly, formulovaly se 

naše názory na odbornou problematiku, a to většinou 

v mezinárodních týmech. Tedy pěkně každý za sebe, 

aby se účastníci poznali navzájem, a měli tak možnost 

poznat odlišnosti, ale i shody v názorech na jednotlivé 

řešené otázky, tedy z pohledu různých národů. Bylo to 

ohromně zajímavé. Kdo by se vsadil, že po tak obtíž-

ných úkolech bude během i jen „hygienické“ pauzy 

konverzace skomírat, ten by „prohrál kalhoty“; mluvilo 

se o našich organizacích (a nebyly tam jen školy, ale 

i organizace zabývající se ošetřovatelskou či sociální 

péčí), mluvilo se o nás, naší práci. A mluvilo se… 

Myslím, že i kdyby podobná setkání neměla další 

výsledný efekt, tak poznat tolik lidí, myšlenek, názorů, to 

opravdu stojí za to. 

 

 

 

A o čem celý seminář na téma „učící se organizace“ byl?  

Když se organizace „učí“, je to proces mající mnoho 

společného s tím, kdy se učí jedinec: musíte si nejprve 

ujasnit své slabé stránky (především to, že často přejí-

máte názory druhých, aniž byste hledali své vlastní), pak 

své silné stránky (tedy oblasti, ve kterých jste kreativní, 

ve kterých můžete uspět a dále se rozvíjet). Pak si utvá-

říte obraz celkové koncepce, u organizace je to vize, kam 

budete směřovat. Dobré je také představit si svou organi-

zaci podle svého nejbujnějšího snění, jak bude vypadat 

tak za dva tři roky, a pokusit se zformulovat alespoň 

jeden v praxi použitelný prostředek, jak se tomu vysně-

nému cíli přiblížit. Dále k takové živé organizaci patří 

hledání talentů a práce s nimi, evaluace atd. atd. 

Všechny aktivity probíhaly velmi aktivačními formami; 

např. formou interview, hraním demonstrativních her, ale 

tvořili jsme i např. poster o našich cílech, plakát propagu-

jící naši organizaci snů, svou facebookovou stránku, 

prezentovali jsme skutečný příběh o tom, kdy se naše 

vlastní organizace zachovala jako učící se organizace. 

Zajímavé bylo, že jako český tým jsme mohli vystoupit 

jen asi třikrát z celkem minimálně 15-ti aktivit! V ostatních 

případech jsme byli členy „barevných“ týmů. Během celé-

ho týdne jsem opustili jednací místnost jen jedenkrát, 

dostali jsme možnost navštívit skutečnou organizaci, 

která se pokouší takovou rozvíjející se, učící se organiza-

cí být. Na výběr byla nemocnice, organizace pečující 

o děti či organizace pečující o mentálně handicapované 

lidi. 

A jinak? Bydleli jsem v tichém penzionku šest kilometrů 

od centra, uprostřed krásného borovicového lesa. 

Místnosti byly na naše vnímání velmi prostorné, snídaně 

bezchybné… Kéž bude více takových akcí!  

 

Vaši Monika Matoušková, Michal Mertl a Ilona Gruberová 

 

Fotografie z akce na str. 2 
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Jarní recitační soutěž 
Recitační soutěž se v tomto školním roce nekonala tradičně v předvánočním čase, protože většinu z nás skolila nepříjemná 

viróza, a tak jsme museli básnické setkání přeložit na jarní období. Pro soutěž jsme vybrali 21. březen  2017 – a to jsme vůbec 

netušili, že tento den je vyhlášen jako Světový den poezie. Tak musím říci, to se nám opravdu povedlo!!! 

Recitátorského  klání se účastnilo celkem 10 žáků ze všech ročníků SZŠ. Porota měla, jako každoročně, těžké rozhodování, ale 

nakonec musela určit vítězné pořadí. 

Na prvním místě se umístil Vojtěch Šindelář ze třídy 1 MSR, jenž recitoval báseň Žít život žížalí, kterou složil jeho bratr Václav 

Šindelář alias Anatol Svahilec. Druhé místo obsadila Eva Višňovská ze 4A ZA s monologem Tramvaj do stanice Touha od 

Tennessee Williamse. Třetí místo patřilo Tomáši Mrázovi ze 2 LAA, Který nás  seznámil s povídkou Moje jízda tramvají od 

Miloslava Šimka a Jiřího Grossmanna. A zvláštní cena poroty čekala na Natálii Majerovou ze 2B ZA, která všechny poučila 

o funkci Červené krvinky. Autorem této básně je Natálčin otec, pan Milan Honner. 

Všichni účastníci byli za odvahu odměněni malou sladkostí a diplomem. Ti nejlepší si odnesli domů  žluté tašky, které skrývaly 

překvapení v podobě různých pochoutek, jimiž se rádi pochlubili svým rodičům. 

Text článku: Mgr. Ladislava Mutinská,  foto. Ing. Jaroslava Michálková 

SZŠ a VOŠZ Plzeň 
Karlovarská 99 
323 00 Plzeň 
 
www.zdravka-plzen.cz 
zdravka@zdravka-plzen.cz 
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publikum zcela 
zaplnilo učebnu 217 
 

Porota měla 

nelehký úkol: vybrat 
z deseti výborných 
recitátorů ty nejlepší 

Moderátorkou soutěže byla 
Kateřina Kofroňová ze 2A ZA 

S trémou bojovali téměř všichni – i poz-
dější vítěz Vojta Šindelář se „zasekl“ 

a přemýšlí, jak dál 

Druhá Eva Višňovská okouzlila 
svou velmi emotivní recitací 

   Diplomy pro 

všechny… 
 
 

  …a překvape-

ní ve žlutých 
taškách pro vítěze 
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Naše házenkářky zazářily na republikovém finále  

O tom, že naše dívčí házenkářské družstvo postoupilo do republikového finále, jsme 

psali už v minulém čísle. Po loňském čtvrtém místě letos děvčata moc toužila po 

medaili. Jak  to všechno probíhalo a jak to nakonec dopadlo, nám napsala jedna 

z hráček, Michaela Šlehoferová z 2A ZA:  

Fotky z Belgie (k článku ze str. 1) 

 

 
Odborná stáž studentů z Regensburgu v rámci projektu 
Erasmus+ 

NAŠE ZDRÁVKA 
 

Chemická olympiáda 
 

Žákyně Karolína Staňková ze 2 LAA 

a Štěpánka  Jansová z 1 LAA se zú-

častnily školního kola chemické olym-

piády v kategorii C. Kategorie C je sou-

těž pro žáky 1. a  2. ročníků středních 

škol a odpovídajících ročníků víceletých 

gymnázií. 

Chemická olympiáda proběhla ve čty-

řech částech: 

Studijní část olympiády probíhala od 

listopadu 2016 až do  února 2017, první 

praktická část dne 6. března 2017 

a druhá praktická část 20. března 2017. 

Dne 21. 3. 2017 vypracovaly žákyně 

test. 

Na prvním místě se umístila Štěpánka 

Jansová, Karolína Staňková skončila 

druhá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš fotoobjektiv zachytil dívky při prak-

tické části. kdy  připravovaly krystalky 

mědi substitucí z modré skalice žele-

zem – tímto železem byl obyčejný 

hřebík. 

 

Text: Mgr. Jaroslava Opatrná, 

Ing. Jaroslava Michálková 

Foto: Ing. Jaroslava Michálková 

 

 

Abcd 

  

 

Foto: Mgr. Radek Hlad a házenkářky naší školy 

 

Žákyně 3BZA Tereza Spurná, Kateřina Ptáčková, Tereza Závorová, Andrea Sitayová,  studentky z Regensburgu  
Fabienne Breu, Jolanda Fuchs, Julia Herzog a Amelie Lutz na II. interní klinice FN, 1.p. 
 

Text článku: Mgr. Ilona Jančová, foto Mgr. Jan Malata 

 

Výstava BODY  

V pátek 3. března 2017  žáci tříd 4B ZA 

a 1C ZA navštívili výstavu "Body" v Praze– 

Holešovicích.  

Zde se nás ujali studenti lékařské fakulty a po celou 

dobu nás také výstavou provázeli. Naši žáci měli 

možnost vidět jednotlivé tělesné soustavy a zopa-

kovat si tak anatomii lidského těla, ze které je také 

budoucí lékaři zkoušeli.  

Celá akce byla všemi velmi  pozitivně hodnocena. 

 

Text článku a foto: Mgr. Hana Šťastná 

 

 Protože na výstavě bylo zakázáno fotografovat, 

vyfotili  se naši žáci alespoň před vstupem 

 

Ve dnech 13. 3. – 28.3. 2017 proběhla odborná stáž studentů z Regensburgu z Berufsfachschule für Krankenpflege des 

Bezirks Oberpfalz v rámci projektu ERASMUS+ připravovaná vedoucí učitelkou odborné praxe, Mgr. Ilonou Jančovou 

a manažerem mezinárodních projektů, Mgr. Janem Malatou. Naši školu navštívily čtyři studentky 3. ročníku –  Fabienne 

Breu, Jolanda Fuchs, Julia Herzog a Amelie Lutz – společně s panem zástupcem H. Rzychonem. 

Úvodní setkání proběhlo na půdě naší Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Plzni. Studentky 

měly možnost prohlédnout si naše učebny, nahlédnout do výuky a navštívit nově zřízená edukační centra. 

Hlavní náplní pobytu bylo absolvování odborné stáže ve FN Plzeň, v nemocnici PRIVAMED a v Dětském centru v Plzni. 

Studentky se seznámily s interními i chirurgickými pracovišti a měly příležitost přímo nahlédnout do provozu oddělení 

i zapojit se společně se žáky ze třídy 3AZA, 3BZA, 4AZA do ošetřovatelských činností u lůžka nemocných. V dalších dnech 

měly možnost navštívit řadu sociálních a zdravotnických zařízení v Plzni (např. Hospic Sv. Lazara, Dům pro seniory Plzeň 

Doubravka, Gynekologicko – porodnickou kliniku). Budoucí zdravotnice z Německa získaly řadu poznatků a zkušeností 

a mohly tak porovnat zdravotnická zařízení a systém práce u nás a v jejich domácím prostředí. Studentky se živě zajímaly 

i o vzdělávání zdravotnických pracovníků v ČR a o naši školu. Částečně pronikly také do prostředí odborného vzdělávání 

v SZŠ a VOŠZ Plzeň. Poznaly kulturní život v Plzni a rovněž se seznámily s bohatou historií města Plzně. 

Na závěrečném setkání v rámci projektu TANDEM, kterého se zúčastnilo kromě studentek z Regensburgu i vedení školy 

v čele s ředitelkou SZŠ a VOŠZ Plzeň, PhDr. Ivanou Křížovou, zaznělo velké uspokojení ze zdařilého průběhu celého 

projektu. Obě strany na závěr vyjádřily odhodlání pokračovat ve spolupráci a vzájemně se tak nadále obohacovat  o nové 

odborné a jazykové znalosti. Velký dík za pomoc při zajišťování stáže patří také odborným vyučujícím SZŠ Mgr. Janě 

Bednářové, Mgr. Renatě Jonášové, Mgr. Radce Polívkové, Mgr. Aleně Štroblové, Mgr. Janě Vodákové a samozřejmě také 

všem sestřičkám na jednotlivých pracovištích. 

 

Ve dnech  14. a 15. 3. proběhlo v městské sportovní hale Lokomotivy republikové finále v házené středních škol. Na 

turnaj se probojovalo 6 dívčích a 6 chlapeckých družstev škol z celé ČR. Mezi těmito bojovníky jsme byly i my, holky 

ze SZŠ Plzeň.  

Družstva byla rozlosována do dvou skupin, a to jak u dívek, tak u chlapců. První den jsme bojovaly, abychom mohly 

postoupit z prvního místa. To se nám bohužel nepovedlo, jelikož jsme ze dvou zápasů jeden vyhrály nad gymnáziem 

z Lovosic a druhý smolně prohrály s Sportovním gymnáziem Plzeň. Postupovaly jsme tedy z druhého místa. Naše 

cesta za dobrým výsledkem a umístěním ale ještě zdaleka nekončila.  

Druhý den na nás čekal velmi těžký soupeř z Gymnázia Olomouc, kterému jsme nakonec podlehly. Tato prohra 

znamenala následný boj o 3 a 4 místo. Do tohoto  zápasu jsme šly samozřejmě s tím, že chceme SG Plzeň porazit. 

Nakonec se tak i podařilo a ubojovaly jsme krásný bronz.  

Za děvčata se první umístilo družstvo z Gymnázia Olomouc, druhé SOŠ stavební a zahradnická Praha, třetí SZŠ 

a VOŠZ Plzeň, čtvrté bylo SG Plzeň, páté místo obsadilo Gymnázium Hlučín a šesté Gymnázium Lovosice.  

Naši školu reprezentovaly: Karolína Pechová – 3LAA, Petra Kozáková – 3ZDL, Simona Paulusová – 2ZDL, Pavlína 

Kepková – 1MSR, Barbora Kouřimová – 1CZA, Adéla Abrahamová – 1AZA, Tereza Bušauerová – 2ZDL,  Olga 

Marešová – 2AZA, Michaela Šlehoferová – 2AZA, Nikola Šímová – 1MSR, Adéla Vávrová – 2LAA, Adéla Kordová – 

1LAA a Andrea Trnková – 1MSR. 

Myslíme si, že to byl velmi vydařený turnaj, a to nejen pro nás, ale i pro naši školu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Velikonoční příloha 

O svátcích  
velikonočních 
(Doufám, že se nebudu opakovat) 

Velikonoce – to je křesťanská oslava, která se 

nenápadně prolíná s velmi silně zakořeněnými 

pohanskými zvyky, oslavujícími znovuprobuze- 

ní přírody k životu po dlouhé zimě. Jsou to  

tedy svátky radosti, počátku úrody a naděje.  

Slovo Easter – anglický název Velikonoc – prý  

vznikl ze jména pohanské bohyně plodnosti  

Eostre. Podle legendy tato bohyně proměnila ptáčka, 

který umrzl ve vánici, v zajíce. Ten pak z vděčnosti 

každé jaro kladl vejce jako pták. Vajíčko je tedy 

prastarý symbol života, plodnosti a vděku. Už v 

dávných dobách se mu přisuzovala magická moc, která 

se zvyšovala obarve-ním. Červená barva hrála 

důležitou roli, neboť je to barva krve a rovněž s ní 

spojeného života. Tím vznikl obyčej zdobení kraslic, 

který se krajově velmi různí, stejně jako pojmenování. 

Kraslice je prý slovo východočeské a zna-mená 

červené velikonoční vejce. Zvyk zdobení kraslic ovšem 

pochází teprve z druhé poloviny 19. století. 

Pomlázka – ze slova poomlazení – měla ženám předat 

mládí a sílu vrbových proutků, ze kterých byla 

vyrobena. 

„Vyšupání“  bylo v minulých letech pro každou ženu 

čest. A vajíčko jako odměna za omlazení symbolem 

nového života. Takže, dámy, zapomeňme na Botox 

a nechme se raději na Velikonoční pondělí pořádně 

vyšlehat! 

Nejmocnějším dnem celých Velikonoc – a spolu se 

Štěd-rým dnem nejkouzelnějším svátkem v roce – je 

Velký pátek. Podle pověstí se v pravé poledne (v jiných 

krajích ovšem až o třetí hodině odpolední) otevírají 

skály, v nichž jsou ukryty poklady. Ale otevřou se prý 

jen dob-rým lidem! 

Velký pátek přeje nejen hledání vzácných pokladů, ale 

i hledání ztracených věcí. Takže pokud jste někam 

něco založili a ne a ne to najít, zkuste pátrat na Velký 

pátek! 

Jinak je Velký pátek dnem přísného půstu, to pravé 

velikonoční hodování začíná až na Bílou sobotu.  

Dodnes se pečou mazance, „jidáše“, beránek nebo 

zajíček z piškotového těsta. Nesmí chybět nádivka 

a spousta dalších dobrot, které se liší kraj od kraje a 

jsou různé i v jednotlivých rodinách – ale na které se 

sbíhají sliny již dlouho před Velikonocemi. 

Tak ahoj, slunce, vítej k nám… 

Poslední březnové dny se rozzářily slunečním jasem, rtuť na teploměrech vyletěla 

v odpoledních hodinách vysoko nad čísílko 20 – a všechno začalo rozkvétat. Také trnky. 

Moje prababička říkávala: „Kvete trní, bude zase chladno.“ Vzpomněla jsem si na tuto 

lidovou pranostiku i letos – trní rozkvetlo, prudce se ochladilo! 

Nicméně u nás ve škole to kvete! Máme pěknou velikonoční výzdobu, hned vedle „zlatý 

déšť“, u nás v kabinetě narcisky… Vždyť jaro už začalo! 

 

 

 

 

Pomlázka se raduje, 
když někoho šmaruje. 

A šmarovat 
nepřestane, 
dokud něco 
nedostane. 

 

(Z Moravy) 

Velikonoční nádivka obyčejná 
 

Budeme potřebovat: 8 rohlíků, 4 vejce 500 g uzeného, 50 g anglické slaniny, svazek jarních 

cibulek, po hrsti pažitky a petržele, 1 střední cibuli, 300 ml vývaru, 100 g másla, sůl a pepř. 

Vařené uzené maso, slaninu a rohlíky nakrájíme na kostičky, zalijeme vývarem, osolíme 

a opepříme, Přidáme nakrájenou cibulku, pažitku, petželku i cibuli, rozpuštěné máslo 

a rozšlehané žloutky. Nakonec vmícháme sníh z bílků. Rozprostřeme v nižší vrstvě do 

pekáče vymazaného sádlem a pečeme při 180°C asi 30 minut 

Většina z nás si Velikonoce bez této pochoutky ani nedovede představit. Loni se v Minial-

manachu objevil recept na pravou sváteční nádivku. Jenže možností je nepřeberně – stačí 

zalistovat ve starých i novějších kuchařkách. Na své si přijde každý mlsný jazýček. Tak 

jaké nádivce dáte přednost vy? 

Nádivka houbová 
 

Budeme potřebovat: 6 rohlíků, 2 vejce, 3 hrsti suše-

ných hub, čerstvou petrželku a pažitku dle chuti 

(mohou být i kopřivy), 100 g másla, 3 šalotky, mletý 

muškátový oříšek, trochu mléka nebo smetany na 

vaření, sůl a pepř 

Houby namočíme na 2 hodiny do vody, pak je 

scedíme a necháme okapat. Na másle zpěníme 

nasekanou šalotku, přidáme houby a dusíme 

doměkka. 

V misce smícháme nadrobno pokrájené rohlíky, 

vejce, sůl, bylinky a koření, přidáme dušené houby 

a podle konzistence přiměřené množství mléka 

(smetany). 

Směsí naplníme vymazaný pekáč a pečeme při 

180°C dozlatova. 

Bylinková nádivka 
s mandlemi 

 

Budeme potřebovat: 

6 rohlíků, 1 lžíci oleje, 50 g spařených 

a oloupaných mandlí nasekaných nadrobno, 

2 vejce, 150 ml mléka, 150 g rozpuštěného 

másla, čerstvé bylinky podle chuti, mletý 

muškátový květ, sůl a pepř 

Rohlíky nakrájíme na kostičky a na olejem 

vyma-zaném plechu opečeme dokřupava. Pak 

je v mí-se zalijeme mlékem, přidáme 

rozmíchané žlout-ky, nasekané bylinky, 

rozpuštěné máslo a na-konec sníh z bílků. 

Promícháme a ochutíme solí, pepřem a 

muškátovým květem. Pečeme opět při  

180°C ve vymazaném pekáči asi  

½ hodiny. 

Velikonoční nádivka 

  

Nádivka špenátová 
 

Budeme potřebovat: 300 g mletého telecího (nebo 

libového vepřového) masa, 2 lžíce oleje, 2 šalotky, 

½ lžičky drceného kmínu, 400 g špenátových listů, 

2 rohlíky, trocha strouhanky, 2 vejce, 2 stroužky 

česneku, 100 g másla, trocha mléka nebo smetany, 

sůl a pepř, tuk na formu 

Na oleji zpěníme jednu šalotku, přidáme mleté 

maso a podusíme, ochutíme kmínem, solí a 

pepřem. Druhou šalotku zpěníme na rozpuštěném 

másle, přidáme omyté špenátové listy a po krátkém 

dušení dochutíme drceným česnekem a solí.  

V míse oboje smícháme, přidáme nakrájené rohlíky, 

vejce, mléko nebo smetanu a podle potřeby zahus- 

tíme strouhankou. Pokud je třeba, přisolíme. 

Pečeme ve vymazané formě při teplotě 

200°C přiblžně30 minut.  

Nádivka chlebová s oříšky 
a rajčaty – na středomořský 

způsob 
 

Budeme potřebovat: 500 g chlebové 

stříd-ky, 200 ml smetany ke šlehání, 3 

vejce, 50 g sušených rajčat naložených 

v oleji, 50 g oříšků (lískové, vlašské, 

mohou být i kešu nebo směs) 

nasekaných nahrubo, několik oříšků na 

ozdobení, bylinky podle chuti (neměla by 

chybět saturejka), sůl, pepř, tuk na formu 

Chléb nakrájíme na drobné kostičky, 

smícháme se smetanou, vejci, naseka-

nými rajčaty, oříšky, bylinkami, solí a pep-

řem. 

Touto směsí naplníme vymazanou zapé-

kací misku, povrch nádivky ozdobíme 

zby-lými oříšky a pečeme v troubě 

předehřáté na 180°C dozlatova. 

 

 

Stránku připravila: 

Slávka Michálková 

  

 

 Velikonoční výzdoba ve vestibulu školy 

 

…a hned vedle „rozkvetl“ zlatý déšť 

 

U nás na zahradě je „přenarciskováno“, tak jsem 

přinesla kytičku i do kabinetu. S červenou šálkou 

kolegyně Laďky vytváří nádherné jarní zátiší 

 

 

Text a foto: 

Slávka Michálková 

http://zeny.e15.cz/clanek/domov/barveni-vajicek-prirodni-cestou-1


 

 

ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE PRVNÍ POMOCI  

  

Dne 24. března 2017 se na naší škole konal 17. ročník školního kola Soutěže v první pomoci. V letošním roce se 

účastnilo celkem 15 tříčlenných družstev z oborů zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum a laboratorní asistent za 

kategorii SZŠ a z oboru diplomovaný zdravotnický záchranář za kategorii VOŠZ. 13 družstev soutěžilo v kategorii SZŠ 

a 2 družstva v kategorii VOŠZ.  

Úkolem jednotlivých soutěžních týmů bylo ošetřit dva zraněné na stanovišti A a jednoho zraněného na stanovišti B. 

Výkony jednotlivých družstev hodnotila jako každoročně v obou konkrétních modelových situacích odborná porota ve 

složení: Bc. Miloslava Řeřichová, učitelka VOŠZ, Mgr. Jana Vodáková, zdravotní sestra KARIM FN Plzeň a odborná 

vyučující, Bc. Richard Buchner, zdravotnický záchranář, Emergency ÚVN Střešovice a nprap. Tomáš Dvořák, HZS 

PK. Porota se zajímala o to, jak družstva pracovala jako tým, jak komunikovala se zraněnými, dále hodnotila, zda 

velitel správně zavolal záchrannou službu. Součástí hodnocení také bylo, jestli soutěžící kontrolovali fyziologické 

funkce, správně zhodnotili stav raněných a rozpoznali a ošetřili všechna zranění dle daných priorit. Soutěžící si také 

museli poradit s osobami hysterickými nebo v psychickém šoku.  

Děkujeme všem žákům a studentům, jak k soutěži přistoupili, za to jaké podávali výkony a jak se na soutěž připravili. 

Velké poděkování také patří celému organizačnímu týmu vyučujících a žáků, kteří se podíleli na přípravách letošního 

ročníku. 

Vítězná družstva se zúčastní celostátních soutěží v Mělníku a v Brně. Těmito postupujícími družstvy jsou: 

KATEGORIE SZŠ 

1. místo 2AZA – Kateřina Kofroňová, Olga Marešová, Veronika Gubová 

2. místo  2ZDL – Barbora Kubová, Blanka Petrášová, Andrea Zelenková 

3. místo 3AZA – Sára Říhánková, Roman Kravjanský, Lenka Šlehoferová 

KATEGORIE VOŠZ 

1. místo  1DZZ – Veronika Bartáková, Věra Šuchmanová, Zuzana Chmelíková 

 

Mgr. Petra Jindřichová 

 

 

 

Velikonoce jako od 
pana Lady 
 

Velikonoce bez velikonočních po- 

hlednic si nedovedeme představit ani 

dnes, v době e-mailů a „esemesek“. Je 

pravda, že už v současnosti nikdo nepo-

sílá tolik pohlednic, co dříve (někdo už 

vůbec žádné), ale takový obrázek s veli-

konočním motivem potěší, zahřeje u srd-

ce a navodí tu správnou sváteční atmo-

sféru. 

A když se řekne „velikonoční pohled-

nice“, vybaví si asi každý z nás půvabné 

obrázky pana Lady: na pozadí na 

kopečku věž hrusického kostelíka, děti 

hrající si na návsi, panímámy s ošatkou 

vajec nebo dozlatova upečených buchet, 

Koledníci, husopasky, babičky belhající 

se na jarní sluníčko, pantátové s fajfkou 

pod vousy, rozkvetlé stromy, barevné 

květiny. Sem tam nějaký zadumaný vod-

ník na hrázi rybníka, ještě celý zkřehlý 

po dlouhé zimě…  

Asi žádný z malířů (snad kromě paní 

Marie Fischerové–Kvěchové) nedokázal 

vystihnout tak dokonale půvab českých 

Velikonoc. 

Přestože od narození Josefa Lady uply-

ne letos v prosinci už 130 let (a součas-

ně 60 let od jeho úmrtí), mají jeho obráz-

ky stále své kouzlo, stále nacházejí nové 

a nové obdivovatele… 

Tak Vám všem přeji Velikonoce jako 

malované – jako malované na obrázcích 

pana Lady! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravila: Slávka Michálková 

 

 

Článek 

Školní kolo 
matematické soutěže 

Matematická soutěž proběhla na naší  

škole v pátek 17. března 2017 za účasti 

25 žáků 1. až 3. ročníků všech oborů. 

Soutěžní úlohy nebyly nijak jedno-

duché, proto si nad nimi lámali hlavy 

i výborní matematici. 

Nakonec nejlépe dopadli žáci oboru 

Laboratorní asistent, kteří obsadili 

všechna přední místa. 

Vítězové jednotlivých kategorií a ti, co 

obsadili druhá místa, postoupili do celo-

státního kola, které se konalo 31. 

března na Střední škole informatiky 

a služeb v Plzni. Za svoje snažení 

obdrželi tito žáci sladkou odměnu, která 

je velmi potěšila. 

A kdo jsou naši nadějní matematici? 

Kategorie 1. ročníků: Anna Krátká, 

Tereza Tetourová  (obě 1 LAA). 

Kategorie 2. ročníků – protože v této 

kategorii soutěžilo pouze 6 žáků, bylo 

vyhlášeno jen 1. místo – to obsadil 

Ondřej Kos ze 2 LAA. 

Kategorie 3. ročníků: Veronika Nová, 

Lukáš Racek (oba 3 LAA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto: Ing. Jaroslava Michálková 

 

 

 

 

 

Setkání s bývalými zaměstnanci školy 30. 3. 2017 

Foto: Kateřina Ruchařová, žákyně třídy 2 ZDL 

 

Odpověď žákyně třídy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Kulturní část programu 

probíhala v učebně 219. Chvíli 
to trvalo, než se všichni 
pozdravili a usadili 
 

Přivítání a úvodní slovo 

patřilo paní ředitelce. Celým 
programem prováděla kolegyně 
Laďka Mutinská 

 
 Na závěr kulturní části 

vystoupila naše pěvecká stálice 
Andrea Sitayová 

Tři písničky převážně ve folkovém stylu 

zazpívala BáraTokárová z 1B ZA 
 

     Katka Kofroňová z 2A ZA, účastnice 

recitační soutěže, ,přednesla poutavě verše 
Václava Hraběte 

O vzdělávací část programu se postaraly 

studentky z 3. ročníku Diplomovaných 
dentálních hygienistek se svou přednáškou na 
téma Prevence zánětu dásní a paradentózy 

Poté naši 

hosté navštívili 
novou učebnu 
oboru Masér 
sportovní a re-
kondiční, kde 
viděli ukázky 
masážních 
technik 

 Zbývající čas 

byl věnován 
popovídání 
a vzpomínání 
nad šálkem kávy 
u výborných 
pochoutek, které 
pro naše hosty 
připravili studenti 
oboru Diplomova-
ný nutriční tera-
peut  pod vede-
ním Mgr. Petry 
Novákové 

Text a foto: 
Ing. Jaroslava 

Michálková 


