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ZÁŘÍ
2018

Dne 11. 9. 2018 se naše škola zúčastnila sbírkových dnů Světlušky.

hhchTech
Times

Organizátorem je Nadační fond Českého rozhlasu, za naši školu se této role zhostily Mgr. Dagmar

Na co se máme
těšit v příštím
měsíci:

Nováková, Mgr. Renata Jonášová a Mgr. Eliška Čagánková. Dobrovolně se účastnili žáci z 3 ZDL
a 3 CZA.

toto vydání

Ze 3 ZDL se to byly Tereza Houšková, Kristýna Štefáčková, Andrea Lálová, Julie Anna Látová,

Na závěr:

Denisa Žáková, Jana Salcmanová, Viktorie Jíchová, Martina Vališová, Michaela Grebeňová, Anna



Akce v měsících
září a říjnu

Hecová a ze 3 CZA Iveta Štychová a Eliška Benešová.
Věříme, že práce žáků nebyla marná – vždyť peněz na dobrou věc není nikdy dost.
Všem děkujeme za vzornou prezentaci naší školy a věříme, že v příštích letech žáci naší školy splní
daný úkol stejně dobře – nebo snad ještě lépe?

Prosíme všechny naše
čtenáře a příznivce, aby
nám i v tomto školním
roce zasílali příspěvky
a fotografie z akcí,
kterých se zúčastnili.
Bez této pomoci by
Minialmanach nemohl
vzniknout.
Děkujeme.
Autorky

Minialmanach
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Slovo

Nové bistro v naší škole
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Spice up you teaching

První den školního roku mám takový

Za tým organizátorů

něj ak ý sváteční poci t. A m usím m ys -

Mgr. Dagmar Nováková

let na všechn y ty žáčk y, žák y a stu -

Mgr. Renata Jonášová
Mgr. Eliška Čagánková
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Informace našich dentálních hygienistek

denty, kteří se po dl ouh ých dnech
volnosti vracejí zpět do školních la-

Matematická gramotnost

Str. 3

Světlušky 2018

Str. 4

vic, ke svým povi nnostem. V zápětí
začínám uvažovat o tom, jak se současná škola liší od školy v dobách
minul ých.
Ve středověku (na to si už opravdu

DŮLEŽITÉ

nepamatuji! ) se žáci museli učit na zpaměť

r ů z n ým

l atinsk ým

citátům,

Nové bistro v naší škole
Dne 10. 9. 2018 bylo slavnostně otevřeno nové bistro. Provozovatelem je společnost „Možnosti tu
jsou“. Bistro posvětil i evangelický farář pan Ondřej Pelar.
Jsme rádi, že se nám podařilo zrealizovat možnost zdravého stravování v naší škole. Přejeme nám
všem dobrou chuť!
PhDr. Ivana Křížová, ředitelka školy

n ap ř ík l a d „D o c t ri na es t f r uc t u s d ul cis
r ad ici s a ma r a e “ n eb ol i „V zd ěl á ní j e

Foto: Mgr. Dagmar Nováková

sladký plod hořkého kořene“.
Učení nazpaměť dnes už vážně ne hrozí. K dyb y v současné škol e chtěl

Minialmanach Vydání 7 Září 2018

kantor něco takového po žácích, hrubě by překročil své k ompetence a nepatřičně

zasáhl

do

svobod

a

práv

žáků. (Zajímavé ovšem je, že starším
lidem se naopak doporučuje cvičení
mozk u tím , že se budou uči t třeba
básničky zpaměti.) Dnešní učitel mu s í být něc o j ak o k l aun a předev š ím
zajisti t, ab y výuk a byl a zábavo u.
Převratné rozhodnutí učinili s letošním nov ým šk ol ním rok em ve Francii

Tento tým se stará o výrobu a prodej zdravých svačinek pro naše žáky

Při zahájení provozu nechyběla ani
naše kolegyně Petra Jindřichová

– uvedli v platnost zákon, který zakazuje dětem ve škole používat mobil y
a další zařízení, která se připojují

Redakce:

k internetu.

Mgr. Ladislava Mutinská
Ing. Jaroslava Michálková

 378 015 121

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

Toto zpřísnění zákona je odůvodně no tím, že m obil y rozpt yl uj í, zneuží vají se k šikaně a závislost na mobi lech způsobuje, že děti spolu přestá vají mluvit a jenom sledují displeje
sv ých přístroj ů.
Jsem zvědavá, kdy si naši zákono -

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

dárci

vezm ou

přík l ad

z těch

fran-

couzsk ých. P rotože j e m oc smutné,
když

se

děti

kvůli

svým

Tolik dobrot, jen se na ně srdce směje. A všechny tak
zdravé!

ch ytr ým

mobil ům nesoustředí na to, aby b yl y
ch ytré ony. Al e m nohem sm utnější j e,
že se dík y úžas né vi rtuál ní real itě
nesoustředí na to úžasné, co mohou
prožít ve skutečném světě.
Slávka Michálková

Foto: PhDr. Ivana Křížová
Ing. Jaroslava Michálková

Jak jsme zahájili nový školní rok

Spice up you teaching

My, pedagogové, jak je všeobecně známo, máme dlouhatánské prázdniny. Ale škola nám začíná o týden dříve než našim žákům, to znamená v posledním
srpnovém týdnu. Letos pro nás přípravný týden neznamenal jen opravné a doplňkové zkoušky a chystání pedagogické dokumentace, ale v rámci projektu Šablony

V týdnu od 16 6. do 23. 6. 2018

NAŠE ZDRÁVKA
Matematická gramotnost

jsme se zúčastnili dvou akcí polytechnického vzdělávání.

jsme se zúčastnily kurzu na Maltě

První byla návštěva plzeňské vodárny, kde jsme se seznámili s dlouhou cestou vody z řeky Úslavy až do

s názvem Spice up you teaching –

V rámci projektu Šablony se ve dnech 12. a 13. září část

kohoutků plzeňských vodovodů.

Methodology in practice today.

učitelů střední školy zúčastnila školení Matematická gramot-

Úprava vody a všechny záležitosti okolo ní se nám zdály velmi složité – proto asi nejzajímavějším

Od pondělí do pátku jsme navště-

„exponátem“ celé prohlídky pro nás byla akvária, zkoumající čistotu vody. V nádrži vlevo (výhled na ni

nost.

vovaly vzdělávací instituci ETI, a to

částečně zakrývá kolega Vašek Háse) je voda, která právě přichází z řeky. Především díky mechanickým

Přednášejícím byl RNDr. Dag Hrubý, učitel matematiky a

v čase od 9:00 do 14:30 hodin.

nečistotám je zabarvena dožluta.

chemie a bývalý ředitel Gymnázia v Jevíčku.

V akváriu vpravo je krásně průzračná voda po provedení veškerých úprav. Indikátorem její čistoty jsou

Naši šestičlennou skupinu vedla

jeseteři, kteří toto akvárium obývají.

britská lektorka Niki Stokes a naši-

Přestože problematika úpravy vody je většině z nás naprosto vzdálená, musím vyzdvihnout velice

mi spolužáky a zároveň kamarády

matematiky), neboť její hlavní náplní nebyla čistá matematika,

odbornou a zajímavého přednášku našeho průvodce, bývalého zaměstnance plzeňské vodárny.

se stali čtyři učitelé z Itálie.

ale obecně přístup k matematice a k pedagogice vůbec.

Během kurzu jsme se seznámili s různými aktivitami, které můžeme v budoucnu

Nesnažil se nikoho přesvědčit, že matematika je nejdůle-

uplatnit při výuce anglického jazyka.

žitějším předmětem (jak se většina matematiků domnívá), ale

Další akcí v rámci polytechnického vzdělávání byla návštěva fakulty strojní Západočeské univerzity.
Prohlédli jsme si Regionální technologický institut (RTI), jehož aktivity jsou realizovány ve čtyřech

Jeho přednáška byla zajisté zajímavá pro všechny (nejen pro

výzkumných programech, které se specializují na výzkum a vývoj moderních konstrukcí vozidel včetně

. rámci školy jsme měly možnost navštívit hlavní město Malty Valletu, historické
V

jejich pohonných systémů, výzkum a vývoj výrobních strojů včetně jejich modernizací, výzkum a vývoj

centrum této destinace a zároveň evropské město kultury pro rok 2018. Kurz na

tvářecích technologií a technologií obrábění.

Maltě se nám velice líbil a doufáme, že se sem opět vrátíme.

Na Katedře průmyslového inženýrství a managementu jsme viděli počítačovou simulaci, kterou

Mgr. Naděžda Pelešková a Mgr. Martina Walterová

zaměstnanci vytvořili pro psychiatrické oddělení FN Plzeň. Jednalo se program, který testuje účin-

snažil se přiblížit problematiku jak nematematickým příznivcům, tak i odpůrcům matematiky. O jeho velikém nadhledu
svědčí množství různých úhlů pohledu na tuto vědu. Takže
jsme se mohli dozvědět, že sv. Augustin hlásal: „Každý dobrý

nost léčby alkoholiků.

křesťan by se měl mít na pozoru před matematiky, kteří už

A na závěr jsme navštívili Katedru konstruování strojů, kde nás Prof. Stanislav Hosnedl seznámil se
studentským projektem, v němž týmy složené ze studentů různých fakult řeší konkrétní technické problémy

léta pomáhají ďáblu zatemnit lidem rozum“, popřípadě názor

I tato exkurze byla velmi zajímavá.

Charlese Darwina: „Matematik je slepý člověk v temné míst-

A pak už nastalo 3. září – první den

nosti hledající černou kočku, která tam není.“ A nakonec

školního roku 2018/2019..

i útěchu od toho nejpovolanějšího, Alberta Einsteina:

Věřím, že většině žáků se do školy
moc nechtělo – ale jak je vidět, třeba

„Nedělejte si starosti ohledně vašich potíží v matematice.

ve 2B ZA byla nálada výborná, i paní

Můžu vás ujistit, že ty moje jsou stále větší.“

třídní se usmívala. Vždyť je přece fajn

Asi nejen za sebe mohu říci, že přednáška byla velice

potkat po dlouhých dvou měsících
kamarády, s nimiž jsme se celou tu

zajímavá – a jen si přeji, aby na takové úrovni byly i další

dobu neviděli…

akce, které naše škola pořádá pro pedagogy v rámci DVPP.

Možná že jsem trochu naivní, když si
myslím, že mnozí se i trochu těšili (ač

Projekt je financován za podpory Evropské komise

nahlas by to nikdy nepřiznali).
Žáci prvních ročníků střední školy
odjížděli na adaptační kurz do Konstantinových Lázní.
Ani déšť, který je vydatně zmáčel při
čekání na odjezd, jim nezkazil dobrou
náladu.
Naštěstí se počasí umoudřilo, takže si
naši žáci spolu se svými učiteli užili
dva hezké dny, nabité novými dojmy,
zkušenostmi, novými přátelstvími a plné očekávání, jaká ta „středka“ vlastně
bude…
Při vstupu do školy nás (ne)překvapily stavební úpravy, které se letos protáhly z prázdnin až do září.
Asi nejvýraznější (jak na první pohled, tak i zvukové) je výměna okem na chodbách.
Další úprava se týká společenských prostor pro neformální setkávání, které pomalu vznikají z málo
využívané části žákovských šaten.
Všichni doufáme, že tyto práce proběhnou co nejrychleji a že naše škola bude ještě krásnější a prostředí v ní příjemnější pro všechny.

Informace našich dentálních hygienistek
Od 1. 10. 2018 můžete využít možnosti ošetření u našich
studentek oboru Diplomovaná dentální hygienistka.
Praktika DDH probíhají v učebně 019 v úterý v době od 9.00
do 16.00 a ve čtvrtek v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Objednávat se můžete na uvedené časy telefonicky (klapka
205), popřípadě osobně přímo v učebně.
Upozornění:
V termínu od 15. 10. do 15. 11. budou studentky na souvislé
praxi mimo školu, tudíž v této době ošetření není možné.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Šťastný a veselý nová školní rok 2018/2019 Vám všem přeje autorka článku
Slávka Michálková
Foto: Mgr. Miluše Baboráková, Ing. Michal Mertl, Ing. Jaroslava Michálková,

Za obor DDH
MUDr. et Mgr. Hedvika Bartošková
Text a foto: Ing. Jaroslava Michálková

š
Príloha
pozdneš letní



Škola – základ života
…to je nejen pravdivé rčení (oblíbené zejména
u kantorů a rodičů), ale současně i název jednoho starého filmu, který mám moc ráda. Nejen
proto, že v něm hrají vynikající herci. Vždy, když
ho vidím, napadá mě, že se škola za těch bratru
osmdesát let zas až tak moc nezměnila.
Že v každé škole najdeme žáky chytré a vzorné,
šprty, uličníky, rebely i ty úplně obyčejné, nenápadné, sportovce a sem tam nějakého básníka…. A zrovna tak kantory laskavé i přísné,
mírně chaotické i ty, pro něž je pořádek a kázeň
nade vše.
Vzpomínáte si na písničku, kterou film začíná?
Raz, dva, tři, čtyry! Škola, základ života!
Kdo se učí, ten vše umí, i když tomu nerozumí.
Jistota je jistota!
Úspěch čeká pouze borce,
zná-li poučky a vzorce.
Škola, základ života!
Raz, dva, tři, čtyry!
Befeleme, pes se veze, leze leze po železe,
metan, etan, propan, butan,
brontosaurus, orangutan,
plocha i to tuniká, kobyla i babyka.
Zda znáš tu šťastnou zem, ty utěšené kraje,
kde starý varhaník na dědův odkaz hraje.
Kde chodí národ lev a vrzají mu boty,
a za ním Dášenka a pak pes třetí roty.
Raz, dva, tři, čtyry!
Befeleme, pes se veze, leze leze po železe,
metan, etan, propan, butan,
brontosaurus, orangutan.
Rovnoběžka, tečna, sečna,
plus do mínus nekonečna,
narýsujem k tomu rychle
průsečík a průmět krychle,
tangens, kosínus a sínus,
iks na druhou, plus a mínus,
hyperbola, parabola…
Základ života je škola
A pamatujete si, co napsal student Benetka do
domácí kompozice na volné téma?
CO SE MI NELÍBÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE - Nelíbí
se mi především, že naše střední škola vychovává učené mloky. "Mloku, nadři letopočty, nauč
se zpaměti slovíčka, poučky a pravidla a budeš
uznán dospělým." Myslícímu člověku je z toho
špatně, kdežto učenlivý prosťáček slaví triumfy.
Mezi katedrou a lavicemi je propast. Studenti vidí
v mnohých profesorech spíše nepřátele než vychovatele. Jsme nuceni soukat do sebe naučné
slovníky; samostatný úsudek se potírá.
Zdá se mi, že i v současnosti má mnoho žáků
a studentů (sem tam i nějaký osvícený učitel) na
školu podobný názor…
A vzpomněli byste si na nějakou slavnou hlášku
z tohoto filmu? já mám ráda třeba:
Profesorka přírodopisu Suchánková:
"To není učení - to je krocení divé zvěře."
Učitelka dějepisu k mamince, která přichází orodovat za svého syna:
,,Představte si, že on ani neví, kdy byla bitva
u Jerez de la Frontera!"

(pokračování na str. 2 této přílohy)

)

Exkurze na „leteckou záchranku“
Na poslední týden každého školního roku se těší samozřejmě všichni žáci, ale možná
ještě více učitelé, kteří se snaží pro své třídy naplánovat zajímavé aktivity. Kina, divadla,
výstavy, ZOO i „zmrzlinové“ procházky městem patří již mezi klasiku těchto dní.
Netradiční velmi zajímavý výlet si užili žáci tříd 1B ZA a 1 ZDL, kteří 27. 6. 2018 společně
se svými učiteli navštívili Vojenskou leteckou záchrannou službu v Líních.
Sluníčko nám přálo, cesta rychle uběhla, a v areálu na nás čekala příjemná průvodkyně.
Ta se nám celé dopoledne věnovala, seznámila nás se svojí velmi náročnou a jistě i adrenalinovou prací. Možná také inspirovala některé naše žáky při volbě budoucího
povolání. Po poučné prezentaci jsme mohli v hangáru obdivovat vrtulníky; někteří
odvážlivci si pořídili „selfíčka“ přímo z míst pilotů.
Dopoledne uteklo jako nic a naše návštěva se pomalu chýlila ke konci, když se nám
ještě „poštěstilo“ vidět i vzlet jednoho z vrtulníků. Netrvalo ani sedm minut, a záchranáři
se koná pohledů.
již zmizeli z našich obdivujících
10.konstatovat,
prosince že budu klidněji usínat, když máme za humny
A já mohuve
nastředu
závěr jen
takové rychlé3.anděly.
a 4. vyuč. hodinu

VÁNOČNÍ
RECITAČNÍ
SOUTĚŽ
v učebně 217

Text článku:
Mgr. Ladislava Mutinská
Foto:
Mgr. Renata Jonášová

Slavnostní ukončení školního roku 2017/2018
Tradice jsou od toho, aby se dodržovaly, a tak jsme se všichni 28. 6. 2018 – jak jinak než tradičně – setkali
na společném obědě, tentokráte přímo v uměleckých prostorách restaurace Za oponou, která se nachází
v budově Nového divadla v Plzni.
Moderní prosklené prostředí doplněné fotografiemi plzeňských umělců nás přímo lákalo ke zhlédnutí nějakého zajímavého vystoupení, a o takové malé entréé se postarali muzikáloví umělci Jana a Jan Sedláčkovi.
I když počasí nám letos opravdu nepřálo, nenechali jsme si náladu zkazit pár kapkami deště ze studených
mráčků – vždyť jsme si pochutnávali na výborném jídle, a hlavně se všichni těšili na zasloužené dny sladkého
nicnedělání.
Mgr. Ladislava Mutinská

O kulturní program se postarali manželé
Sedláčkovi

Kytice pro paní ředitelku
patří neodmyslitelně
k poslednímu setkání před
prázdninami

Slavnostní přípitek: Tak hezké a hlavně
dlouhé prázdniny!

Velice příjemné a pohodové
posezení…

Nejmladší návštěvnice – Verunka
Jurášková a maminkou
Foto: Ing. Jaroslava Michálková

Návštěva světové premiéry v Moving Station
Dne 11. září v naší škole probíhaly podzimní maturitní zkoušky. Režim výuky byl volnější, proto žáci druhých ročníků navštívili
kulturní a vzdělávací centrum Moving Station, jež sídlí v budové bývalého nádraží Jižní předměstí v Plzni.
Zde v rámci Festivalu Divadlo zhlédli světovou premiéru původní dokumentární inscenace Jakuba Čermáka Po tvých hrobech
šlapu, která je inspirována hřbitovy, pomníky a naším vztahem k zesnulým. Nastiňuje, koho uctíváme a koho naopak
nenávidíme. Jak a proč?
Na tuto otázku se snažili odpovědět autoři představení, kteří pracovali s českou lidovou slovesností: „Co jste vy, my jsme
byli, co jsme my, vy budete. Kdo v srdcích žije, nezemřel. Prach jsi a v prach se obrátíš. Spi sladce. Jen jednou jsi nás
zarmoutila a to když jsi nás opustila. Odpočívej v pokoji. To nelze říci pouhým slovem, co lásky spí pod tímto krovem. Bolestné
bylo naše loučení, radostné budiž naše shledání! Není smrti, je věčně živý, kdo spravedlivý byl a dobrotivý. Dřímej věčný
sen“. Dále se rovněž zabývají dávným negativním postojem většiny Čechů k židům.
Představení bylo velmi kontroverzní a pro většinu našich žáků náročné. Na moji otázku, jak se jim divadlo líbilo, většinou
odpovídali pokrčením ramen, nebo větami: „Bylo to takové zvláštní – divné – měla jsem z toho rozporuplný pocit – trochu
morbidní…“ a podobně.
Ale to zřejmě bylo účelem inscenace – vyvolat v divácích ony „divné pocity“ a donutit je k zamyšlení…
Ing. Jaroslava Michálková

Škola – základ života
(pokračování ze str. 1)
Několik krásných scének představovalo
zkoušení studentů. Tak například němčina:
Němčinář: „Čuřil, k tabuli... svižněji, svižněji...
vyzkouším si vás ze slovíček - Slepice?”
Čuřil: „Die Katze!”
Němčinář: „Výýborně... Postel?”
Čuřil: „Bet.”
Němčinář: „Člen?”
Čuřil: „To jsme prosím nebrali...”
Němčinář: „Uhmmm... jabloň?”
Čuřil: „Deeer... der... Apfel... baum...”
Němčinář: „Viseti?”
Čuřil: „Visen!”
Němčinář: „Výýýborně!”
Čuřil: „To jsem to s ním zaválel, co kluci?”
A jaký byl názor profesorů na „študáky“? No,
troufám si říci, že něco podobného bychom
vyslechli i dnes:
Profesorský sbor:
Dnešní mládež nemá trochu studu.
Kdepak, těm chybí smysl pro ušlechtilost a vznešenost.
Dnešní generace je bez citu.
Anebo:
Profesor češtiny Kolísko zkouší Čuřila z recitace básně:
"Dnešní mládež nemá v sobě kouska citu.
Studenti, vy nejste studenti, vy jste barbaři!
Muuuška jenom zlatá..."
Při této příležitosti neleze nevzpomenout na
další jjiž klasický český „školní“ film Obecná
škola:
Učitel Hnízdo potrestá rákoskou Rosenheima
a ten vyhrožuje: "Bít se nesmí – to se řekne
doma..."
Učitel procítěně: "Má pravdu, ten chlapec.
Tělesné tresty jsou na našich školách
zakázané - až na jednu výjimku - a tou je tato
škola! Je známo, že na tuto školu se za války
odvažovali policisté pouze na koních a jenom
ve dvojicích! Na tuto školu posílali učitele za
trest - já si tuto školu naopak vybral Nebál
jsem se fašistů - nevím, proč bych si neměl
poradit s vámi!"
Ani pan ředitel není dokonalý:
"Haló, haló, školní hlášení. Naše škola získala
několik vstupenek na divadelní představení
Idiot. Rodiče, kteří chtějí vidět Idiota, nechť
příjdou do ředitelny."
A nakonec něco z dalšího naprosto nadčasového filmu, Cesty sdo hlubin študákovy duše:
Profesor Matulka k nově nastupujícímu mladému kolegovi Voříškovi: „ Voříšku, Voříšku,
osm let jste vyrušoval a teď tohle!“
Zkoušení z matematiky:
Peterka: Co je? Co chce?
Vaněk: Seš vyvolanej. Nějaká věta kosinová.
profesor Vobořil: Tak bude to?
Peterka: Kozinova věta zní: Lomikare,
Lomikare, zvu tě na boží súd...
profesor Vobořil: Ale? No tak dál...
Peterka: Hin se hukáže!
profesor Vobořil: Tak, hukáže. Já ti taky
ukážu! Ale v konferenci! Počkej! Plést si matematiku s dějepisem!
Tělocvik:
„Nad Mazánkem se možná smiluju, ale nad
jeho kotoulem v žádném případě!“
Pololetní vysvědčení:
student Kulík, nadšený sportovec: Nazdar,
tati.
táta: Co je?
Kulík: Prohrávám v poločase vysoko na body.
táta: Kolik?
Kulík: 5:0
táta: V čem?
Kulík: Matika, fránina, čénina, děják a příroďák.
táta: Poklusem domů! Bude rozdělení cen!
Připravila: Slávka Michálková

