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Září – vyvolávám filmy z prázdnin…
Kdo by neznal tento hit Karla Gotta z konce 70. let minulého století… Vždy si na tuto písničku vzpomenu, když se probírám prázdnino-
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vými fotkami. Filmy naštěstí již vyvolávat nemusím, naše školní digitální zrcadlovka fotí jedna báseň – zvlášť nyní, když jsem začala
používat i „dlouhý“ objektiv, s tím se dá doslova čarovat! Fotečky stačí přetáhnout do počítače a pak vybrat ty nejzdařilejší, které se mi

Na co se
máme těšit
v příštím
měsíci:


podařilo o letošních prázdninách zachytit. Například tyto:

Aktivity
probíhající
v měsících září
a říjnu

hhchTech
Times

toto vydání

◄◄ Překvapení pod
dubem
◄ Latinsky Clematis,
česky plamének
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Slovo úvodem
Úhel pohledu
Já jsem člověk v podstatě kočkomilný. Vždyť co

Jak jsme zahájili…

Str. 1

Studijní pobyt na Maltě
Dny vědy a techniky

Str. 2

může být krásnějšího než lesknoucí se kočičí ko-

Žáci naší školy – tentokrát …

žíšek, smaragdově zářící oči, tichoučké našlapo-

Co nás čeká…

Str. 3

Září – vyvolávám filmy…

Str. 4

vání měkkých tlapek, ladné pohyby těch nádherných malých šelmiček…
Můj syn, který je spíše „psomilný“, si mě občas

Žádáme všechny

dobírá: „Prosím tě, co na těch kočkách vidíš? Mně

naše čtenáře –

připomínají hady!“

Jak jsme zahájili nový školní rok
Pondělí 4. září nás uvítalo mlhavým a chladným ránem – jakoby i příroda věděla, že končí prázdniny. S nimi skončilo

učitele, žáky

„???“

a studenty, kteří se

„No jasně! Kterépak zvíře syčí, když útočí? Kočka

zúčastní nějaké

a had! Kterépak zvíře se stočí do klubíčka, když

a studentů si sdělovaly jedinečné dojmy z nezapomenutelných letních dnů…

zajímavé

odpočívá? Kočka a had! Které má úzké podlouhlé

Před školou se shromažďovali žáci prvních ročníků, kteří se svými učiteli odjížděli na adaptační kurz.

zorničky ve žlutých očích? Kočka a had! A podívej

Všude bylo plno ruchu a šumu, zkrátka – školní rok začal.

mimoškolní akce,

▲ Duha nad Plzní

aby nám zasílali

◄ Moji mazlíčci

i léto a zvolna se k nám vplížil posmutnělý podzim.
Zcela zaplněné tramvaje ožily smíchem a štěbetáním, před školní budovou i uvnitř se vítali kamarádi, hloučky žáků

se na kočku, když zívá. Je to úplně stejné, jako
když koukáš do hadí tlamy. Pro mne je kočka

zprávy o jejím

prostě čtyřnohý chlupatý had!“

průběhu, fotografie

Jak je vidět, záleží na úhlu pohledu. Na hadokoči-

atd. (fakt všechno

čí řeči nedbám a dál si hýčkám svoje kočičí

Nedá se nic
dělat, musíme
tam všichni!

Prázdniny
byly super,
jenže strašně
rychle utekly

„stádečko“, které se přes léto trochu rozrostlo…

samy nestíháme).

Prázdniny skončily… Většina z nás je smutná, no

Velice si vážíme

jen si představte těch dlouhých deset měsíců če-

všech vašich

kání na další!

příspěvků, bez

Ale, z druhé strany: Máme deset měsíců na to,

nichž by náš

abychom se těšili. Abychom plánovali, co všechno
příští prázdniny provedeme, kam vyrazíme, koho

Minialmanach

navštívíme, co nového se dozvíme a naučíme…

nemohl vznikat.

◄▲ V tomto krásném autíčku prodávají v Klatovech na náměstí zmrzlinu

Zkrátka – na úhlu pohledu skutečně záleží!

▲Ve skalách

Děkujeme.

Abych ti pravdu
řekla, vůbec se mi
do školy nechce.
Posedíme ještě
chvíli, jo?

▲► Zrcadlení – borovice se zhlíží v hladině rybníka
◄ Vzduchoplavci nad Chlumem

Autorky

Text a foto: Slávka Michálková
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Ludvíček – tohoto kocourka pojmenoval můj syn
prý po jednom slavném Francouzovi – Ludvíkovi
Cruchotovi, četníkovi ze Saint- Tropez
Text a foto: Slávka Michálková

Text a foto: Ing. Jaroslava Michálková

Jaképak to asi
bude na tom
adapťáku?

Dny vědy a techniky
Vědecké hrátky zaplavily centrum

studenty a širokou veřejnost Dny
vědy a techniky. Tato oblíbená akce
se letos konala již po dvanácté.
U toho nemohli chybět ani naši žáci,

Projekt je financován za podpory Evropské komise

složek integrovaného záchranného systému v Plzeňském kraji. Celé cvičení bylo situováno jako požár

Ve dnech 17. 7. – 21. 7. 2017 proběhl na Maltě v partnerské škole ETI, v ESE Building,

v hudebním klubu Goethe´s Mefisto v centru města Plzně, který vznikl při neopatrném zacházení

Jak jsme zahájili naše
studium na SZŠ

Paceville Avenue, St. Julian´s STJ 3103 kurz s názvem CLIL- Practical Methodology for

s pyrotechnikou. Zásah byl pro všechny složky náročný nejen v tom, že klub se nachází v těžko přístupném

Dne 4. září začal nový školní rok 2017/2018.

teachers working with CLIL.

místě bytového domu, ale také proto, že v danou dobu se v prostorách nacházelo okolo 150 lidí (figurantů),

Tento den byl významným též pro 130 žáků

Cílem kurzu bylo představit metodu, klíčové přístupy, nastínit plánování lekce, vysvětlit

z nichž bylo 60 raněných.

prvních ročníků SZŠ.

způsoby komunikace (BICS, CALP). Teorie byla zaměřena na „typy inteligence“, Bloom´s

kteří se na náměstí vydali v pátek

Zásah vypukl ve 12 hodin příjezdem prvních jednotek na místo. Z klubu se valil mohutný kouř a vybíhalo

Taxonomy, kompetence učitelů, podpůrné procesy, závěrečné hodnocení, řadu důležitých

8. září. Jednalo se konkrétně o třídy

mnoho vyděšených a hystericky křičících lidí. Poté se snažili hasičské jednotky co nejrychleji evakuovat celý

pojmů a procesů.
Přínosem byla možnost komunikace s lektorkou (rodilou mluvčí) a ostatními kolegy z Walesu,

vyučujících Mgr. Ivany Suché a Ing.

Španělska, Itálie, Polska a Belgie.

Jaroslavy Michálkové.

Výjezd na Maltu můžu doporučit také vzhledem k historickému odkazu tohoto malého
souostroví v srdci Středozemního moře. Návštěvníky zaujme hlavní město Valleta s výhledem

Při evakuaci se hasiči potýkali nejen s nepřehledným prostorem, ale také s velkým množstvím raněných
osob, které se snažili co nejpohotověji předat do péče zdravotnický záchranářů. Právě tito ranění figuranti
byli žáci naší školy, kteří se vžili do svých rolí a představovali různé typy zraněných – popálené, s kontuzemi

myšlena samozřejmě jejich nová škola.
Aby pedagogové školy usnadnili našim „prvákům“ vstup do neznáma, uspořádali pro ně již
tradiční adaptační kurz. Ten se konal ve dnech
4. a 5. září, podobně jako v předchozích letech

profesionální práce všech složek IZS.

v krásném prostředí kempu La Rocca v Kons-

také stojí bývalé hlavní město Mdina nebo ostrov Gozo. Oblast Sliemy a St. Julian´s patří mezi

Po rozhodnutí zdravotníků byli někteří z nich transportováni RZP do nemocničních zařízení Fakultní

tantinových Lázních.

turisty oblíbenou část pobřeží.

nemocnice Lochotín a Bory, kde byli předáni do péče lékařů a psychologů.

Zde se žáci účastnili různých aktivit, které jim

Myslím, že za všechny zúčastněné žáky a studenty SZŠ a VOŠZ mohu říci, že to byla jedna z nejlepších

měly usnadnit vzájemné seznámení, sezná-

zkušeností, a že jsme všichni byli rádi součástí cvičení složek IZS.

mení s učiteli – zejména s třídními – a odbou-

ze zahrady Upper Baracca na hlavní přístav, katedrála sv.Jana, Palác velmistrů apod.

skou formuli. Za pomoci displeje Oculus Rift se

Na jihu ostrova pak Modrá jeskyně „Blue Grotto“ a rybářská vesnička Marsaxlokk. Za vidění

Mohli si vyzkoušet počítačové modelování,

nemalé obavy. Ale snad všichni si kladli otáz-

hrudníku, zlomeninami kostí, krvácejícími ranami, intoxikované CO a tak dále. Současně byli svědky

Naši žáci asi nejvíce obdivovali novou student-

ovládat robotického slona postaveného z lega.

Někteří z nich byli plní očekávání, jiné trápily

ku: „jaké to tam asi bude?“ Slovem TAM byla

prostor.

2A ZA a 4 ZDL s doprovodem

nechali vtáhnout do digitálního světa, zkoušeli i

NAŠE ZDRÁVKA

Dne 6. 9. 2017 se žáci a studenti SZŠ a VOŠZ Plzeň účastnili jednoho z největších a nejnáročnějších cvičení

Plzně ve dnech 8. a 9. září. Západočeská univerzita připravila pro děti,

Žáci naší školy – tentokrát v roli raněných

Studijní pobyt na Maltě

Text a foto: RNDr. Milan Štěpánek

chytrý hasičský oblek a další zajímavosti. Za

Jan Dobrý, 4ZDL

pomoci astronomického dalekohledu pozorovali

rat případné obavy ze studia na střední škole.
Ať už se jednalo o sportovní hry, malý výlet do

sluneční aktivitu, díky mikroskopům se podívali,

okolí Konstantinových Lázní, psychologické

co všechno obsahuje voda plzeňských rybníků.

hry nebo zajímavé přednášky, byli žáci velmi

Ale nezapřeli v sobě budoucí zdravotníky – hned

nadšeni. Tak většina z nich přišla ve středu do

Abcd

po příchodu se totiž všichni nahrnuli ke stanovišti

školy s úsměvem. Věděli, že jdou do školy, kde

Fakulty zdravotnických studií, kde si nechávali

již mají mnoho kamarádů, a že studium na

změřit svůj biopotenciál a tělesnou kondici,

střední škole snad nebude žádná hrůza, že se

kapacitu plic nebo sílu stisku ruky.

jim podaří i díky adaptačnímu kurzu vše zvlá-

Akce všechny velmi nadchla – a určitě byla

dat tak, jak se na správného středoškoláka

přínosem pro další studium našich áků, pro

sluší
Abcd

zlepšení jejich vztahu k technickým disciplí-nám,
se kterými se současní zdravotničtí pracovníci

Abcd

setkávají prakticky každodenně.
Ing. Jaroslava Michálková

Žákyně 2A ZA před vstupem na Dny vědy
a techniky na náměstí Republiky
Foto: Hana Divišová, 2A ZA.

Foto převzato z: https://www.pozary.cz/clanek/171848-cvicny-pozar-v-plzenskem-hudebnim-klubu-goethe-s-mefistoproveril-slozky-integrovaneho-zachranneho-systemu/
Text: Ing. Jaroslava Michálková,
Foto: Mgr. Ladislava Mutinská.
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Píše se 29. červen 2017 a v restauPočasí léto skutečně nepřipomínalo…

raci Primavera se scházejí hosté, aby

Společný oběd na závěr školního roku 2016/2017

oslavili konec roku.

Malé zavzpomínání na dny predprázdninové
a prázdninové
š

Lidé, kteří nepracují ve školství, by si
mohli možná ťukat na čelo a říkat si, co
je to asi za podivné lidi, kteří chtějí
slavit poslední den v roce – vždyť dnes

toto vydání

má svátek Petr s Pavlem a ne Silvestr!
My učitelé ale víme své – a rádi sladvakrát.
Každé takové posezení má svoje

Str. 1

Je to ve hvězdách

víme v každém roce jeho konec hned
Počasí léto skutečně nepřipomínalo…

…ale hostům restaurace Primavera to nevadilo

Str. 2

…a s úsměvem na tváři
Také se rádi díváte na hvězdnou oblohu? Také vás

Str. 3

kouzlo, to červnové by mělo být ve

fascinují neznámé světy, vzdálené od nás stovky

Str. 4

znamení slunečních paprsků a vyso-

světelných let? A znáte ten pocit mrazení v zádech,
když si uvědomíte, jak jsme všichni oproti nekoneč-

kých teplot na stupnici Celsiově… Leč

nému vesmíru nicotní? Pak jste „moji lidé“!

příroda to zařídila jinak – lilo jako

Léto je jako stvořené pro „toulky po hvězdách“, zvlášť

z konve. Ovšem počasí psí nám nála-

když se člověk ocitne kousíček dál od civilizace, kde

du nezkazilo a všichni se usmívali

lze hvězdy pozorovat bez jakéhokoli rušení pohledu

v očekávání krásných volných prázd-

na oblohu umělým světlem. To je nebe najednou

BESEDA "SPORT A ŽIVOT S HANDICAPEM"

nějak hlubší, hvězdy větší a jasnější… a mně ta

ninových dnů.
Ano, sešli jsme se, abychom se roz-

Sešli se v hojném počtu…

…a s úsměvem na tváři

vesmírná scenérie trochu připomíná staré paraple po

Dne 28. 6. 2017 se třídy 3A ZA

pradědečkovi s tisíci dírkami prokousanými od molů.

a 3B ZA zúčastnily poučné besedy

loučili se školním rokem 2016/2017,

A k vidění je toho spousta – jen když člověk ví, kam

pobavili se, popovídali si a také potě-

se dívat, kde najít třeba rendlík Velkého vozu mířící

šili naše chuťové pohárky.

k Polárce, vozejček Kuřátek napíchnutý na roh Býka,

DICAPEM", kterou připravili zá-

Delfína

stupci

Ale nežli jsme se mohli pustit do láka-

podobného

papírové-mu

draku

nebo

Kasiopeu připomínající na letní večerní obloze W

na téma "SPORT A ŽIVOT S HAN-

neziskové

organizace

LENOX z. s. zastřešující sportovní

vých talířků, čekal nás ještě nečekaný

(ovšem na zimní M)… A když padá hvězda, má si

předkrm. Musím podoktnout, že to byl

člověk něco přát, prý se mu to splní…

florbalový klub SK INDIANS Plzeň

předkrm vpravdě horký, vždyť Joe

Asi každý ví, že „padající hvězdy“ nejsou hvězdy, ale

pro tělesně handicapované.

meteorický roj. Nejvýraznějšími meteorický-mi roji,

Žáci
měli možnost
možnostvyslechnout
vyslechnout
Žáci měli
jaké je to – žít se

(Josefina) v podání Josefa Hruškoci-

které jsou viditelné právě v létě, jsou Perseidy.
Původcem Perseid je prach z periodické komety

jaké
je
zdravotním
omezením, vyzkoušet si manipulaci s

la Režného nám zazpívali nejznáměj-

Swift–Tuttle (ta byla objevena americkými astro-

to
– žít se zdravotním
invalidním
vozíkem, omezením
dozvědět se o zá-kladech

ší písničky z muzikálu Sugar (Někdo to

nomy, pány Lewisem Swiftem a Horacem Parnellem

osobní asistence.

rád horké). Věřím, že mnozí z nás si

Tuttlevm, v roce 1862). Prachové částice padají

ho a a Jerry (Dafné) ve ztvárnění Pav-

…Po úvodních slovech paní ředitelky došlo na předávání květin

zavzpomínali i na populární americký
Nádherný kulturní zážitek

film.

k Zemi a v atmosféře zazáří jako meteory. Protože

Pro budoucí zdravotníky bylo dopoledne velice

tyto částice mají rozměry zpravidla menší než zrnka

zajímavou a přínosnou akcí plnou nezapomenutelných zážitků. Celá iniciativa přispívá nejen k po-

připravili všem Josef

písku a jsou složena z křehkého kometárního

Po tomto vystoupení obdrželi paní

Hruškoci a Pavel Režný,

materiálu, při průletu zemskou atmosférou se zcela

ředitelka i zástupci krásné květiny

sólisté Divadla J. K. Tyla

vypaří. Aktivita Perseid bývá nejvyšší okolo 12. srp-

v Plzni, kteří se představili

na.

začleňování a přijímání osob s handicapem do

jako Joe neboli Josefina

Propásli jste tyto padající hvězdy a nestihli si nic přát?

společnosti.

a Jerry čili Dafné z muzikálu

Nezoufejte, ještě letos máte několik šancí. Orionidy

Sugar

jsou podzimní větví proudu meteoroidů z Halleyovy

a dárky jako projev poděkování za
celoroční tolerantní a laskavý přístup.
A pak jsme společně oslavili konec
školního roku 2016/2017.

Foto a komentáře

2017/2018!

k fotografiím:
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Mgr. Ilona Jančová

komety s maximálním výskytem kolem 22. října.

A co zbývá dodat na závěr? Přece PF
Mgr. Ladislava Mutinská

chopení potřeb handicapovaných, ale i k lepšímu

Ing. Jaroslava Michálková

Leonidy budou aktivní od 5. do 30. listopadu a Geminidy 6. až 17. prosince.
Tak si předem připravte, co si přát. Když padá

►▲ Na snímcích žáci třída 3A ZA s Ing. Lukášem Kroupou,
předsedou organizace LENOX

hvězda, moc času není.

Slávka Michálková

Slavnostní vyřazení absolventů střední i vyšší školy

š

Dne 9. června 2017 sál plzeňské secesní Měšťanské besedy již od půl desáté pomalu vítá své nedočkavé hosty.

Projekt je financován za podpory Evropské komise

Všichni příchozí jsou slavnostně oblečeni a s úsměvem a možná i dojatým výrazem usedají na svá místa.

Článek

Vyhlížejí své milé maturanty – pardon, dnes již absolventy – kteří si přišli pro své první velké životní ocenění,
pro tolik vysněné maturitní vysvědčení.
Udeřila desátá dopolední hodna a slavnostní atmosféru umocňují tóny studentské hymny, které doprovází

▲ Zcela

přicházející vzácné hosty. Vše je náležitě připraveno, a tak se může zvednout pomyslná opona

zaplněný sál
Měšťanské
besedy

tohoto jedinečného představení.
Paní kolegyně Ilona Gruberová vítá všechny přítomné v sále, představuje milé hosty a postupně je žádá o několik vřelých slov. S prvním blahopřáním přichází paní Mgr. Ivana Barto-

► Vedení školy

šová, náměstkyně hejtmana PK pro oblast školství a cestovního ruchu. Pak následují Ing. Bc.

a milí hosté
potěšili
absolventy svými
srdečnými projevy

Andrea Mašínová, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN a Mgr. Bc Světluše
Chabrová, manažerka pro vzdělávání a výuku NELZP, se svým přáním přichází i ředitel
Domova pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jiří Horník a za oddělení Organizace

CLIL at
SZŠ a VOŠZ Plzeň

STUDIJNÍ POBYT NA MALTĚ
V týdnech 17. 4. - 21. 4., 8.5. - 12. 5 a 12. 6. - 16. 6. 2017 se Mgr. Monika Matoušková, Ing. Kateřina Sosnová a RNDr.
Taťána Drechslerová postupně každá jednotlivě zúčastnily týdenního studijního pobytu na Maltě nazvaného CLIL – Practical
Methodology for Teachers Working with CLIL. Kurz probíhal v anglickém jazyce, který je koneckonců úředním a běžně
používaným jazykem na Maltě, a byl zaměřen na inovativní metodu spojující výuku angličtiny (popřípadě jiného cizího jazyka)
s výukou jakýchkoli jiných předmětů nazývanou CLIL = Content and Language Integrated Learning (což je možno chápat
jako „Výuka/Učení se jazyka/-u i obsahu“).
Výuka probíhala v přímořském městečku St. Julian´s v instituci s názvem ETI (Executive Training Institute), a to od pondělí
do pátku vždy od 9,00 do 14,30 hodin, přičemž jednotlivé studijní skupiny čítaly 6 – 10 účastníků z různých evropských zemí.
Jak již název kurzu napovídá, výukové lekce byly zaměřeny nejenom na seznámení se s danou metodou a možnostmi jejího
začlenění do výuky ale také na využívání konkrétních aktivit, postupů a technik v rámci dané metody a jejich praktický nácvik.
Přibližně v polovině probíhajícího kurzu bylo také třeba si ve dvojicích nebo trojicích začít připravovat vzorový plán na
libovolnou hodinu (popřípadě vícero hodin) vyučovanou CLIL metodou a ten poté na konci kurzu náležitě odprezentovat.
ETI však nenabízela jen studium, ale i doplňkové odpolední aktivity, tedy především výlety se zkušeným průvodcem na
zajímavá místa v okolí. Tak bylo možné se například podívat do příjemného hlavního města Valletty, do historického
městečka Mdiny nebo na unikátní megalitické chrámy.
A to byla samozřejmě výborná příležitost nejen něco nového vidět ale také blíže poznat své spolužáky a mluvit, mluvit,
mluvit… anglicky.
Monika Matoušková, Kateřina Sosnová, Taťána Drechslerová

školství PK Mgr. Ladislav Harvánek. Závěrečná slova patří samozřejmě také vedení naší školy – paní ředitelce

na partnerské škole ETI byl Jan
Malata. Zeptali jsme se ho na jeho
dojmy z kurzu.
Mohl byste na začátku našeho
rozhovoru objasnit, co je to CLIL?
Jednoduše řečeno se jedná o výuku
v cizím jazyce.
Jak aktuální je CLIL?
CLIL je významný trend přístupu ke
vzdělávání. Tento přístup vzdělává
v daném předmětu a při tom

a jejím zástupcům.

současně rozvíjí jazykové

A pak již nastupují naši absolventi, od svých třídních přebírají maturitní vysvědčení, vyslechnou si od nich

dovednosti. ČŠI ho zařadila mezi

poslední rady do života… Společnost těmto dojemným okamžikům dělají nejen květiny, ale i slzičky – slzičky

hodnotící kritéria škol.

radosti, dojetí i smutku.
Slavnost se pomalu chýlí ke konci, opona se spouští k zemi a třídní učitelé se smutně dívají za svými „dopěláky“

V čem vidíte přínos vaší účasti na

vylétávajícími z pomyslného školního hnízda do nebezpečného světa.

kurzu?

Gaudeamus doznívá…

Jako účastníci kurzu jsme uvítali
Mgr. Ladislava Mutinská

▲ Ke slavnostnímu vyřazení
patří též poděkování absolventů
svým rodičům
a pedagogům

Posledním účastníkem kurzu CLIL

především rozšíření znalostí o CLIL
a možnost vyzkoušet si vytvoření
přípravy na hodinu s využitím CLIL.
Velmi přínosná byla výměna

V nádherném prostředí Velkého sálu Měšťanské Besedy v Plzni se 26. června uskutečnila

zkušeností s kolegy z EU. Takovou

slavnost konaná – jako již tradičně na naší škole – na úplný závěr studia. Tentokrát sál zaplnili

► Předání

zkušenost mohu všem svým

studenti Vyšší odborné školy zdravotnické v Plzni, konkrétně obory diplomovaná všeobecná

maturitních
vysvědčení

kolegům jen doporučit.

sestra v čele se svou ročníkovou vedoucí Mgr. Irenou Pokornou, diplomovaný nutriční terapeut
s Mgr. Světlanou Lisovou, diplomovaný farmakologický asistent s Mgr. Monikou Matouškovou,
diplomovaný zdravotnický laborant s vedoucím Ing. Michalem Mertlem, diplomovaný zdravotnický záchranář
Mgr. Ivany Černé a obor sociální práce Mgr. Jitky Havlánové.

Děkujeme za rozhovor.

Blahopřejeme

Slavnostní atmosférou dýchala vřelá slova významných hostů, mezi nimi studenti na prvním místě děkovali Doc.

21. červenec byl významným dnem pro naši kolegyni Mgr. Vendulu

MUDr. Miladě Emmerové, CSc., senátorce a bývalé hejtmance Plzeňského kraje za ČSSD. Za odbor školství

Eismanovou. Svatbu, která se konala v romantické zahradě Kalikov-

Krajského úřadu Plzeňského kraje se akce zúčastnil Mgr. Petr Dušek, jako zástupce významného sociálního

ského mlýna, jsme si s kolegyní Laďkou Mutinskou nenechaly ujít.

partnera školy – Fakultní nemocnice v Plzni Mgr. Bc. Světluše Chabrová a v neposlední řadě Mgr. Jiří Horník,

Novomanželům Šípkovým přejeme mnoho štěstí na společné cestě
životem!

ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza.
Závěrečného slova se ujala ředitelka SZŠ a VOŠZ v Plzni, PhDr. Ivana Křížová. Po slovech plných přání

▲ Vedení školy,

úspěšné budoucnosti zazněly neméně emotivní tóny slavných muzikálů v podání zpěvačky Jany

hosté a pedagogové na slavnostním vyřazení
VOŠZ

Hoffmannové, členky Divadla J. K. Tyla v Plzni. A pak již na studenty netrpělivě čekaly diplomy,
vysvědčení, poslední stisky rukou a slova od učitelů, poslední sbohem školním lavicím a těm jen
a jen školním problémům. Ještě zní sálem slova Florence Nightingalové, anglické zakladatelky
ošetřovatelských oborů, to na místo slavnostního slibu, ještě poslední stisk fotoaparátu…

► Předání

Hodně štěstí na vaší další cestě!

absolventských
diplomů

PhDr. Ilona Gruberová, PhD.

Foto: Mgr. Petr Eliáš

Malta
Text:
Slávka Michálková
Foto:
Z archivu kolegyně
Venduly Šípkové
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