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Slovo úvodem  
 

Měsíc červen je všeobecně považován za 

měsíc mláďat všeho druhu  

V České republice se slaví každoročně 

1. června Mezinárodní den dětí, kdy jsou 

pro děti připravovány různé společenské 

a sportovní akce 

Tento svátek bývá chápán jako svátek 

nevinnosti, očekávání a nadějí. Je záro-

veň oslavou budoucnosti lidstva, neboť 

kdo nebyl dítětem, nemohl být ani dospě-

lým. 

Mláďata lze objevit všude: v dutinách sta-

rých stromů a v ptačích budkách, v dobře 

utajených hnízdech, umně vpletených 

v houštině nad zemí. Také v ledabyle po-

staveném kosím hnízdě, kde je jako sta-

vební materiál použito kde co, co právě 

staviteli padlo do zobáku, třeba i kousek 

igelitu. Nebo v pečlivě blátivou omítkou 

vytřeném interiéru drozdího hnízda. Rov-

něž v neobyčejně dovedně  vytvořeném 

hnízdě našeho nejmenšího ptáčka střízlí-

ka, které je spleteno do jakési kapsičky, 

zavěšené mezi větévky,.  

A právě v měsíci červnu poprvé opouš-

tějí hnízdo a vydávají se do světa. 

Kromě spousty ptačí drobotiny se nám 

na zahradě „urodila“ také koťátka, po-

dívejte se, jaká: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Červen je současně měsícem naděje, že 

svět i nadále zůstane tak rozmanitý 

a pěkný, jaký ho máme v současnosti. 

 

Slávka Michálková 
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Soutěž Řemeslo má zlaté dno 
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V dubnu se na naší škole konalo školní kolo 

soutěže Řemeslo má zlaté dno. Pro 

reprezentaci školy byla vybrána sada šperků 

Zity Pechové z 2 AZT. 

Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhlo 

dne 23. května v odpoledních hodinách v pl-

zeňské Techmánii. 

Zde se sešla většina zúčastněných soutěží-

cích se svými učiteli, aby převzali ceny v jed-

notlivých kategoriích.  

Pozvání na tuto akci přijala řada význam-ných 

hostí – např. vedoucí Odboru školství, 

mládeže a sportu KÚ PK paní Jaroslava 

Havlíčková, náměstkyně hejtmana pro oblast 

školství a cestovního ruchu paní Ivana 

Bartošová, poslankyně PS ČR paní Ilona 

Mauritzová, emeritní rektor ZČU pan Josef 

Průša, radní paní Radka Trylčová a další. Tito 

hosté se kromě krátkých projevů ujali rovněž 

předávání cen.  

Program odpoledne byl zajímavý a pestrý – 

mimo předávání jednotlivých cen bylo možné 

zhlédnout výstavu všech výrobků přihláše-

ných do soutěže nebo show přímo alchymis-

tickou s barevnou pěnou. Příjemnou náladu 

zajistily děti z dětských domovů, jejichž kul-

turní vystoupení potěšilo i pobavilo všechny 

přítomné. 

Jsme velmi rádi, že mezi oceněnými byla 

i Zita Pechová se svojí sadou šperků – kon-

krétně se jednalo o cenu náměstkyně hejt-

mana, kterou Zitě předala sama paní ná-

městkyně Ivana Bartošová. 

 

Text a foto: Ing. Jaroslava Michálková 
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▲▲Výstavu 

výrobků obhlíží paní 
kolegyně Táňa 
Traxmandlová se 
Zitou Pechovou 
 

 ▲ Pohled do 

publika… 
 
◄ Paní náměstkyně 

Bartošová předává 
Zitě Pechové 
ocenění 
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Projektový den pro děti 10. ZŠ 
Dne 3. 6. 2019 připravila 3DZZ  v rámci hodin Pedagogiky a edukace projektový den pro děti 10. ZŠ v Plzni. Studenti interak-

tivně přednášeli první pomoc dětem 4. a 5. tříd. Některé takhle malé děti překvapily záchranáře svými odbornými znalostmi tak, 

že učitelům doporučili, aby jim udělili pochvaly. 

Exkurze na ekologickou farmu 
15. 5. jsme s třídou 2 DNT navštívili ORGANIC FARM v Soběsu-

kách u Nepomuku.  

Studenti měli krátkou přednášku, ve které je majitelé seznámili se 

svojí ideou životního stylu, alternativní přípravou stravy, způsoby 

využití potravin a mož-nostmi pěstování zeleniny. Po prohlídce 

farmy pro nás na závěr měli připravenou ochutnávku veganské 

stravy. Ochutnali jsme bylinné smoothie (z jitrocele, kopřivy, lebedy, 

rukoly, špenátu, řebříčku aj zelených rostlin), polévku z medvědího 

česneku, domácí chléb, pomazánku z fazolí a salát. 

Text a foto 
na této 
straně: 
 
Mgr. Hana 
Šťastná 

mailto:michalkova@zdravka-plzen.cz
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V rámci projektu Erasmus+… 

Dne 24. 4. 2019 jsme odcestovali na stáž do střední zdravotnické školy Medbo v Regensburgu. Hned po 

příjezdu na nás čekal pan učitel Malata, který nám sdělil úvodní informace a vše, co bude probíhat v ná-

sledujících dnech. Další den jsme se vydali na prohlídku zdejší školy a nemocnice, zařídili věci potřebné na 

vykonávání praxe během stáže, a absolvovali prvotní setkání s výukovými pracovišti, která nás očekávaly. 

Každý den jsme zaznamenali do svých projektových deníků. 

Začátkem dalšího týdne jsme jako první výukové navštívili geriatrii, kde jsme už během první exkurze zjistili, 

že to bude náročnější – vždyť se jednalo o práci se starými lidmi. Po dobu tří dnů jsme navštěvovali toto 

oddělení, kde jsme byli naprosto spokojení. Personál byl vstřícný, milý a velice nás zaujalo prostředí 

ergoterapie. Jako další následovala praxe na psychiatrii, kde jsme měli opravdu smíšené pocity, protože 

jsme se zatím nesetkali s duševně zaostalými pacienty a prací s nimi. Toto výukové pracoviště je opravdu 

náročné na psychiku a je zcela odlišné od ostatních uzavřených psychiatrických oddělení. V neposlední řa-

dě nás velmi překvapila místnost, která je vybavena vodní postelí a světelnými efekty, kam dochází s fyzio-

terapeutem každý pacient zvlášť a uvolňuje psychické a fyzické napětí. Dozvěděli jsme se spoustu nových 

informací, zkušeností s prací s duševně nemocnými pacienty a psychicky zaostalými lidmi. Děkuji za mož-

nost absolvování této stáže a získání nových poznatků v ošetřovatelské péči od našich sousedů z Německa.  

Zúčastnili jsme se tří exkurzí na výuková pracoviště školy v Regensburgu i mimo něj. Překvapilo nás 

odměňování žáků během celého studia a třeba fakt, že se neučí cizí jazyky. Ve škole jsme přednesli své 

prezentace a pak o nich diskutovali s německými žáky ošetřovatelství.  

Ivana Veselá, Robert Liguš, studenti 1 DZZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dva skvělé týdny v Regensburgu 
 

Exkurze Herbadent 
V úterý 14. 5. se studenti tříd 

2 DDH, 1 DZT a 1 DZL za do-

provodu vyučujících Mgr. Dany 

Kovtunové a MUDr. Hedviky 

Bartoškové zúčastnili exkurze 

do provozovny společnosti 

Herbadent, která dodává na trh 

dentální produkty i jiné medi-

cínské přípravky na přírodní 

a bylinné bázi.  

Zástupce společnosti Ing. Štěpán Mašín 

provedl naše studenty postupně skladem 

bylin, místností pro maceraci bylin, až po 

poloautomatickou linku, kde jsou léčiva 

balena a připravena k expedici.  

Vrcholným zlatým hřebem programu byla 

návštěva místního sklípku, kde v četných 

sudech zrají speciální bylinná vína. Zde 

byli všichni počastováni malou ochutnáv-

kou. Mnozí účastníci exkurze rovnou vy-

užili možnosti zakoupit si na místě některý 

z produktů firmy Herbadent, všichni pak 

obdrželi dárkovou taštičku se vzorky 

a drobnými dárky. 

 Exkurze byla přínosem zejména pro stu-

denty dentálních oborů, kteří si rozšířili 

povědomí o dentálních produktech a up-

řesnili některé poznatky z této oblasti. 

MUDr. Hedvika Bartošková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedení školy a hosté z řad zřizovatele  a sociálních partnerů na 

pódiu v Měšťanské besedě 

NAŠE ZDRÁVKA 
 

Soutěž Mladý 
zdravotník 
Soutěže Mladý zdravotník na 31. ZŠ se 

dne 26. 4.  zúčastnily i žákyně 3C ZA. 

Část děvčat zaujala pozici poroty, z dal-

ších se staly figurantky. Celá soutěž by-

la rozdělena na dva stupně obtížnosti. 

Starší žáci si museli poradit s otevřený-

mi ranami, poraněním hlavy nebo napří-

klad s resuscitací. Pro mladší žáky byly 

připravené jednodušší úlohy, jako je 

transport raněného či ošetření ženy 

s epistaxí. Soutěžící si též mohli zkusit 

různé obvazové techniky a polohování 

raněných.  

Vše probíhalo pod odborným dohle-

dem, díky čemuž se zúčastnění mohli 

dozvědět spoustu zajímavostí a novinek 

ze světa záchranářů a první pomoci. 

Celá soutěž byla ukončena vyhlášením 

vítězných týmů a předáním cen, které si 

žáci za svůj výkon bezpochyby zaslou-

žili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliška Benešová, žákyně 3C ZA 

 

 

V pátek 7. 6. 2019 se v plzeňské Besedě konalo vyřazení 

úspěšných maturantů Střední zdravotnické školy v Plzni. 

Tradiční slavnosti se zúčastnilo hned několik významných 

hostů. Krajský úřad Plzeňského kraje reprezentovali Mgr. 

Jaroslav Šobr, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání 

a zaměstnanost KÚ PK, za Oddělení organizace školství 

KÚ PK Mgr. Ladislav Harvánek. Zástupci sociálních 

partnerů školy, jimiž byli za Fakultní nemocnici Plzeň Ing. 

Bc. Andrea Mašínová, MBA, LL.M., náměstkyně pro 

ošetřovatelskou péči FN Plzeň a Mgr. Světlana Chabrová, 

manažerka pro vzdělávání a výuku NELZP a zároveň 

zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN 

Plzeň, za Nemocnici Privamed Bc. Jana Vyoralová, MBA, 

ředitelka ošetřovatelské péče Nemocnice Privamed, a Bc. 

Jaroslava Vanešová, vrchní sestra Centra návazné péče 

Nemocnice Privamed,– ti všichni prezentovali úspěšnou 

spolupráci školy s praxí. 

Na Střední zdravotnické škole v Plzni se z maturantů 

stávají absolventi školy na již tradiční slavnosti vyřazení. 

Letošní rok tedy dne 7. 6. slavnostní sál Měšťanské 

besedy v Plzni přivítal nejen řady studentů a jejich učitelů, 

ale především rodičů, pro něž je tato událost samozřejmě 

důležitým, ale zároveň i příjemným  okamžikem v životě 

jejich dětí. A tak Velký sál Besedy, jak se říká, praskal ve 

švech. Atmosféra byla úžasná. Po mnoha milých slovech, 

jichž se ujali Mgr. Jaroslav Šobr a Bc. Jana Vyoralová, 

MBA, po vřelém projevu paní ředitelky PhDr. Ivany 

Křížové, po zhodnocení průběhu maturitních zkoušek 

v řeči čísel, jehož se ujal RNDr. Milan Štěpánek, zástupce 

ředitelky školy, a po emotivním pěveckém vystoupení, 

došlo na předávání maturitních vysvědčení. Po dlouhém 

červeném koberci došel každý student až ke svému 

třídnímu učiteli, od něhož obdržel listinu, o jejíž získání 

usiloval po čtyři roky. To byly chvíle, na něž se 

nezapomíná! 

Slavnost vyvrcholila složením slavnostního slibu všech 

budoucích středních zdravotnických pracovníků. Tak už 

jen nějakou tu fotku pro rodiče, případně do svého mobilu 

a vzhů-ru do budoucího života. Ať je šťastný! 

 

PhDr. Ilona Gruberová, PhD 
Foto: Mgr. Petr Eliáš. 

 

Maturanti z jara 2019 dostali svá vysvědčení 

 

Zahraniční odborná stáž studentů z Regensburgu 

Ve dnech 7. 5. – 18. 5. 209 proběhla další úspěšná odborná stáž studentů z Regensburku z ošetřovatelské školy Pflegecampus 

Regensburg v rámci projektu ERASMUS+ připravovaná vedoucí učitelkou odborné praxe, Mgr. Ilonou Jančovou a manažerem 

mezinárodních projektů, Mgr. Janem Malatou. Naši školu navštívili dva studenti 3. ročníku: Anna- Lena Boxleitner a Thomas 

Link. 

Program byl připravován tak, aby studenti z Regensburgu měli možnost nahlédnout, jak do vzdělávání zdravotníků v SZŠ 

a  VOŠZ Plzeň, tak do provozu zdravotnických zařízení v Plzni. Společně s žáky SZŠ oboru Zdravotnický asistent a odbornými 

vyučujícími byli aktivně zapojeni do výuky ošetřovatelství, somatologie, první pomoci i výuky anglického jazyka. V dalších dnech 

měli možnost navštívit řadu sociálních a zdravotnických zařízení v Plzni (Dům pro seniory Plzeň Doubravka, Onkologickou 

kliniku FN Lochotín, Transfúzní oddělení FN Plzeň, Psychiatrickou kliniku FN Lochotín apod.). Budoucí zdravotníci z Německa 

získali řadu poznatků a zkušeností a mohli tak porovnat zdravotnická zařízení a systém práce u nás a v jejich domácím prostředí.  

Na závěrečném setkání v rámci projektu Erasmus+, kterého se zúčastnilo kromě studentů z Regensburgu i vedení české školy 

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

Velké poděkování za umožnění realizovat stáž a za pomoc při jejím zajišťování patří vedení naší školy,  vyučujícím SZŠ  a sa-

mozřejmě také pracovníkům jednotlivých pracovišť.                    Mgr. Ilona Jančová 

PhDr. Ivana Křížová (ředitelka školy), Mgr. Jan Malata (projektový manažér),  Ilona Jančová (odborná vyučující) spolu se 
studentkami z Regensburgu 

O zdárný průběh akce se postarala PhDr. Ilona Gruberová, 

která byla současně moderátorkou celého dopoledne, spolu 

s hosteskami – žákyněmi nižších ročníků školy 

 

K nejkrásnějším a nejemotivnějším projevům patří vždy ten, 

který přednese naše paní ředitelka 

 

Poděkování rodičům a učitelům – tohoto nelehkého úkolu se 

za všechny absolventy ujali Anita Klasnová a Patrik Zmij  

 

Rozesmáté tváře dívek ze 4A Zapřed předáváním 

maturitních vysvědčení hovoří za vše… 

 



 

Cervnová príloha 

Předprázdninově 
 

Už za týden! Za tři dny! Ne, už za dva! Jo, pozítří, 

pozítří už začnou prázdniny! 

Přichystám si sváteční šaty, bílé podkolenky 

a lakové střevíčky, na špičkách už trochu okopa-

né (ale není to ani moc vidět). Táta mi z práce 

přinese modré desky se zlatým nápisem ŠKODA 

a maminka s dědou na zahradě natrhají tu nej-

větší a nejkrásnější kytici.  

Už se tak těším na zítřek!  

Ráno nemůžu dospat. Spěchám do školy celá 

rozechvělá. Za chvilku to bude za námi, celý ten 

dlouhý školní rok. Říďa bude něco povídat do 

rozhlasu, pak nám soudružka učitelka rozdá výza, 

a adieu, školo! Řekneme si ahoj a vyletíme jako 

motýli… 

Poslední odpoledne před prázdninami je nejkrás-

nější ze všech odpolední v roce. Pokud dostane-

te pochvalu za pěkné vysvědčení, zmrzlinový po-

hár a k tomu stovku, je to bonus navíc. Ale i bez 

něho je toto odpoledne nádherné. Jedinečné. Ro-

zevírá se před vámi něco nepopsatelného a neko-

nečného.  Vůně svobody, dálek a neskutečných 

dobrodružství. Ten úžasný pocit ze začátku 

prázdnin nic nenahradí a nepřebije. 

A to sladké probuzení pod proužkovanou duch-

nou na chalupě do prvního prázdninového dne! 

Celé dny lítat po lesích, mít pusu umazanou od 

borůvek a v rybníce být více než na suchu… 

„Holky, moc se neradujte,“ brzdil vždy mé prázd-

ninové řádění s kamarádkami „strejda“ Jirka, 

soused na chalupě. „Za chvíli bude svatá Marky-

ta, hodila srp do žita, po ní hned svatá Anna, 

chladna zrána – a máte po prázdninách!“ 

„Strejdo, nestrašte, prázdniny sotva začaly!“ hud-

rovaly jsme, ale nebylo to nic platné. Prázdniny 

utekly vždy jako splašené… 

Slávka Michálková 

 

 

 

Monitorovací návštěva na SZŠ v Nitře 

Ve dnech 28. - 30. 5 2019 proběhla monitorovací 

návštěva v rámci programu Erasmus+ na SZŠ 

v Nitře. Programu se opět účastní 4 žákyně SZŠ 

a 4 studentky VOŠZ v termínu od 27. 5. do 7. 6. 

2019. Cílem je získat praktické zkušenosti 

a porovnat pracovní postupy ve Fakultní 

nemocnici v Nitře a zdravotnických zařízení 

v ČR. 

Na nitranské SZŠ byla naplánována schůzka 

s vedením školy, které se zúčastnila zástupkyně 

ředitelky školy pro SZŠ PhDr. Radka Felzman-

nová a projektový manažer Mgr. Jan Malata. 

Ředitelka školy PhDr. Regina Sládečková 

potvrdila, že naše žákyně a studentky pracují 

velmi dobře a management nitranských klinik je 

s jejich prací spokojený.  

Organizaci projektu ze slovenské strany 

hodnotím velice dobře, žákyně a studentky pra-

cují pod dohledem vrchních a staničních sester 

nitranských klinik a zároveň se praxe účastní 

i odborná vyučující nitranské školy v rámci praxe 

žáků SZŠ Nitra. To považuji pro zpětnou vazbu 

žákům za velmi vhodné. 

Praxe našich žáků a studentů v Nitře probíhá 

v tomto cyklu již potřetí a je zřejmé, že je přínos-

ná.  

Naše studentky se adaptují na slovenských 

pracovištích  zcela  bez problémů, určitě  i proto, 

že téměř odpadá jazyková a kulturní bariéra, 

která  může  studenty  brzdit  v zemích  západní 

Evropy Dobrou zprávou je, že nyní už i sloven-

ská strana má schválený program Erasmus+, 

takže se výměny studentů stanou v budoucnu 

reciproční a naše odborná setkávání dostanou 

systematický rámec a obohatí obě strany. 

I když by se mohlo zdát, že školská a zdravot-

nická legislativa je v obou zemích velmi podob-

ná, přece jen existují zajímavé rozdíly, které 

jsme diskutovali s ředitelkou SZŠ Nitra PhDr. 

Reginou Sládečkovou, PhD. Zajímavý je např. 

systém přijímacího řízení, kdy je přijímací 

zkouška v SR povinná, ale nikoli Jednotná přijí-

mací zkouška (ČR), ale zkouška je v režii dané 

školy. Další odlišností je fungující Kariérní řád, 

od kterého bylo v ČR upuštěno.  Rovněž jsme 

opakovaně diskutovali zavádění studijního prog-

ramu Praktická sestra. Situace je obdobná jako 

v ČR, od roku 2019 - 2020 bude tento obor 

také nabízen na slovenských SZŠ.  

PhDr. Radka Felzmannová 
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Neztratit víru v člověka aneb Protektorát očima židovských dětí 
Dne 2. 5. 2019 se v Národopisném muzeu v Plzni konala výstava k uctění památky obětí holocaustu. A my, třída 3 ZDL, jsme měli tu možnost zúčastnit se. 

Výstavou nás prováděly dobově oblečené studentky a celá akce byla o to zajímavější, že byla obohacena o doprovodný program. 

S paní učitelkou Malou jsme se vydali do již zmiňovaného muzea a nahlédli do životů malých dětí, které si prošly holocaustem. Viděli jsme řadu fotografií, na 

kterých byly vyobrazeny rodiny ještě před tím, než byly odebrány rodičům a umístěny v terezínském ghettu. Na dalších panelech byly nainstalovány autentické 

kresby dětí z Terezína, v nichž se pokusily zachytit všední život v táboře. Jak už jsem zmiňovala, cílem bylo i zapojení nás, žáků. Byl nám například přidělen úkol, 

abychom si zkusili vyplnit tzv. „Ausweis“ neboli průkaz. Ten byl vydán na základě přepravního listu a sloužil také jako rodinná karta. Mimo jiné jsme se pokoušeli 

o popsání fotografií osobností, které byly nějakým způsobem  součástí těchto událostí. Mezi ně patřila například Irma Greseová, nejkrutější dozorkyně sloužící 

v Osvětimi, nebo také Claus Schenk von Stauffenberg, strůjce neúspěšného atentátu na Hitlera. Bylo  překvapivé, že ti, kteří se zdáli být na první pohled plní 

míru a lásky, patřili mezi největší zločince.  

Po ukončení expozice jsme se přesunuli do mazhauzu plzeňské radnice, abychom zhlédli výstavu „Osudový rok 1938 a město Plzeň“. Tuto expozici zpracoval 

Mgr. Daniel Malý, syn paní učitelky, a Mgr. Štěpánka Skálová. Na panelech jsme se mohli dočíst, jak to v Plzni vypadala po příjezdu německých vojsk, ale také 

jsme měli možnost nahlédnout do života obyčejných lidí (jak se  například oblékali, bavili, jak to vypadalo v té době na školách, co si mohli občané pořídit za 
potravinové lístky či jakým způsobem se život za protektorátu dotknul občanů židovského původu). Celá expozice byla doplněna dobovými předměty, dobovými 

fotografiemi i autentickými protektorátními vyhláškami. 

Na závěr bych velmi ráda poděkovala za celou třídu paní učitelce, že s námi prožila pár hodin v historickém duchu a že to, co se učíme ve škole v hodinách 

dějepisu, nám přiblížila netradiční formou.                  Za třídu 3 ZDL Kateřina Svobodová 

◄◄ Výstava 

v Národopisném muzeu 

 

◄ Ausweis – průkaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◄◄ Móda v době 

protektorátu – z výstavy 

v Národopisném muzeu 

 

◄ Výstava v mázhauzu 

plzeňské radnice 

 

 

 

 

 

Připravila:  

Mgr. Renáta Malá 

 

V květnu jsme vzpomněli již 74. výročí ukončení druhé světové války 

Dojemná beseda s válečnými veterány 
Plzeň i letos přivítala bouřlivým potleskem válečné veterány z Ameriky a Belgie, kteří se před 74 lety podíleli na osvobození Plzně a západních Čech.  

O své dojemné příběhy se podílelo celkem 10 válečných veteránů, a to šest amerických a čtyři belgičtí. Každý z nich působil na účastníky besedy, která se 

konala 3. 5. 2019 v Měšťanské besedě, velmi skromným a silným dojmem, přestože všem je již přes 90 let. Jeden z nejsilnějších momentů byla poznámka  

Earla Ingrama, sedmadevadesátiletého veterána 2. pěší divize: „I když moje tělesná schránka není, co bývala, paměť mám, jako kdybych tady byl poprvé v roce 

1945.“  

Všichni veteráni na otázku, co považují za své největší vítězství za války, odpověděli,  že přežili a mohou tu být dnes s námi.  Na závěr nám předali jedno 

skromné poselství: „ Nikdy nedopusťte, aby se opakovalo to, co se stalo v minulosti,  buďte šťastní a radujte se z toho, co vám život přinese.“ 

Setkání s válečnými veterány bylo zakončeno bouřlivým potleskem a na závěr následovala autogramiáda. 

Poté jsme se s paní učitelkou Malou odebrali do Křižíkových sadů, kde se nám představil se svým programem pro školy klub vojenské historie Tommy & Yankee. 

„Vojáci 2. pěší divize“ nám ve svém improvizovaném dobovém ležení ukázali, jak tenkrát Američané v Plzni žili. Dále jsme si mohli prohlédnout vojenskou 

výzbroj a výstroj a případně se účastnit komentované prohlídky jednotlivých stanovišť. 

Celé dopoledne v duchu Slavností svobody zakončila prohlídka výstavy s názvem „Osudový rok 1939 a město Plzeň“ v mazhauzu plzeňské radnice.  

Nutno podotknout, že Slavnosti svobody, konané v Plzni každým rokem, jsou svým rozsahem a návštěvností největší oslavou osvobození a konce války v celé 

Evropě.                  Za třídu 2 AZA Klára Ausbergerová 
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Odborná stáž v  Nitře očima našich žákyň a studentek 

aneb Slovensko na vlastní kůži 

Rozdíly českého a slovenského ošetřovatelství 

 

Od  21. 5. do  4. 6. 2019 opět proběhla na SZŠ a VOŠZ 

úspěšná výměnná stáž studentů ze zdravotnické školy 

v Regensburgu v rámci projektu ERASMUS 

+.Němečtí studenti Kandlbinder Nadine, Lang Florian, 

Murr Lena, Roth Andrea a Schieder Christina měli 

možnost nahlédnout do výuky odborných a jazykových 

předmětů na SZŠ a VOŠZ. Navštívili a aktivně se 

zapojili do edukace v Nutričním edukačním centru a 

v edukačním centru Zdravé zuby. 

Nahlédli do provozu pracovišť našich sociálních 

partnerů (Gynekologicko – porodnickou kliniku, 

Dětskou kliniku, Onkologickou a radioterapeutickou 

kliniku FN Lochotín, Domov pro seniory sv. Jiří v Plzni 

Doubravce, Denní stacionář Človíček Plzeň Lochotín). 

Závěr stáže studenti ukončili týdenní praxí v tandemu 

s žáky 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent 

v nemocnici PRIVAMED Plzeň na Interním oddělení 

A, B a v Domovince, agentura domácí péče Plzeň 

Slovany). 

Evaluace studentů z Regensburgu: 

„Stáž začínala v SZŠ a VOŠZ Plzeň formou 

ukázkových hodin odborných předmětů. Žáci a 

studenti v hodinách byli velice milí, samostatně 

prezentovali v cizím jazyce různá odborná témata a 

diskutovali s námi o systému vzdělávání v Německu. 

Velice zajímavé bylo Nutriční edukační centrum a 

centrum Zdravé zuby, ve kterém nám studenti na 

vyžádání velice ochotně ukazovali vybavení centra. 

Maličko jsme postrádali ukázku opravdové výuky, 

kterou bychom moc rádi viděli. 

Exkurze se nám také velice líbily. Byly zajímavé a 

časově dobře naplánované. Velice nás zaujala 

zejména exkurze na Transfúzním oddělení, kde jsme 

měli možnost vidět zpracování odebraného materiálu 

až do jeho konečné podoby. 

Chtěli bychom pochválit vaše žáky na praxi. Byli moc 

milí, uměli dobře anglicky.“ 

Zpráva z odborné výuky: 

Návštěva hodiny OSE v 2 CZA dne 22. 5. 2019 

proběhla s úspěchem. Díky úžasnému tlumočení 

žákyň celé třídy a zejména Nicol Lakatošové a Lucie 

Bittmanové, jsme si hodinu užili všichni. 

V úvodu padlo pár slov o vzdělávacím systému v ČR 

a v Německu. Obě skupiny studentů byly velmi aktivní 

a v hodině nepadlo slovo česky. Musím uznat, že 

diskuze byla velmi živá a zajímavá.  

Druhou vyučovací hodinu jsme žáky z Regensburgu 

provedli po našich odborných učebnách. V edukačním 

centru pro seniory si vyzkoušeli simulační obleky stáří 

a vyšli si pár schodů. Sami přiznali, že je to náročné. 

Poté jsme navštívili učebnu první pomoci, zde 

proběhla prohlídka našich modelů. Jako poslední byla 

zastávka v odborné učebně na vyšší škole. Žáci zde 

obdivovali modely miminek.  

 

Ošetřovatelství dvou států s podobnou kulturou a podobnými zvyky se neliší v mnoha věcech.  Je zde ale pár maličkostí, které je třeba jmenovat.  

Například odlišnost zkumavek na odběr krve. V České republice máme zkumavky s vakuem, zatímco ve Slovenské republice se používají zkumavky s pístem. 

Také se rozlišuje barevnost zkumavek. Ráda bych uvedla pár rozdílů barevnosti. Zde na Slovensku se červená zkumavka používá na krev pro krevní obraz, 

zatímco u nás se používá zkumavka fialová. V České republice se červená zkumavka používá na odebranou krev na biochemii, ale tady se na biochemické 

vyšetření používá zkumavka hnědé barvy.  

Mohu zmínit i umísťování sběrných močových sáčku u lůžka. V České republice se močové sáčky připínají na háček a následně se pověsí z boku na lůžko, 

tudíž nejsou tak nápadné, když se například z chodby kouknete do pokoje. Na Slovensku je tomu ovšem jinak. Močový sáček se jen položí vedle lůžka a 

vypadá to opravdu zvláštně, když vedle lůžka na pokoji leží sáčky s močí.  

 V Česku je také zvýšená hygiena pacientů. Každé ráno se u nás pacientům dává minimálně umyvadlo k lůžku, aby se mohli opláchnout, a my jim pak 

pomáháme, když si nemůžou dojít sami do koupelny, nebo není zrovna možné pacienta odvést. Za celou dobu mojí praxe na Slovensku jsem nezahlédla, že 

by se něco takového u pacientů dělalo.  

Sice moc rozdílů na první pohled asi nenajdeme, ale pokud na oddělení strávíte více času, začnete si různých drobností všímat – a zjistíte, jak jsou odlišnosti 

výrazné.   

                Barbora Tokárová, 3B ZA 

 Problém, o kterém se mlčí 

 

Zdravotnictví na Slovensku 

O rasové nerovnosti jakožto pojmu se mluví celkem často. Co však není probírané, možná je až tabuizované, je vztah Rom versus většinový obyvatel Slovenska. 

Tento problém však existuje, ať už se o něm psát bude či ne. Střet dvou rozličných kultur povede vždy k jejich vzájemnému ovlivnění. Tímto tématem se 

dostáváme až za hranice Slovenska, neboť je často probírané v zemích západního světa, kde žije mnoho národností vedle sebe.. Co však takové Slovensko? 

Pokud bychom prohlásili, že zde národnostní či rasový střet neexistuje, dopustili bychom se lži. Právě u našich slovenských sousedů je tato problematika dosti 

výrazná. Položme si ovšem otázku, zda je možné, aby byla romská minorita přijata většinovou společností bez problémů? Je to možné? Bude snad schopna 

tato menšina plného začlenění i přes svou rozdílnost? Tyto odlišnosti můžeme pozorovat i v  ošetřovatelské péči. K Romům se na Slovensku přistupuje 

jednoduše jinak. Jsou pro ně vyčleněny zvláštní pokoje v nemocnicích a ošetřování Romů je vyučováno jako samostatný předmět na VOŠ. Je to správně? 

Bude tato minorita schopna se začlenit, když budou stále určitým způsobem oddělována od většiny? Je tento postup v ošetřovatelském procesu správný? Co 

si o tom myslíte vy?                 

Petra Chrastilová, 3A ZA, Eliška Rybová, 3B ZA 

 

Co si myslíme o zdravotnictví na Slovensku ?   

Přihlášením na odbornou stáž do Nitry na Slovensku jsme očekávaly hlavně přísun zkušeností, ať už se týkají odborných výkonů na daném oddělení v nemocnici 

nebo zkušenosti do běžného života.  

Bohužel si myslíme, že slovenské zdravotnictví ještě není na takové úrovni, jakou jsme si představovaly před příjezdem do Nitry. Předpokládaly jsme, že úroveň 

bude stejná jako v České republice. Po prvních dnech na odborné stáži jsme ale pochopily, že zde bohužel není dostatek financí a zaměstnanců. Ano, některá 

pracoviště vypadala zrekonstruovaně a dělaly dobrý dojem, ale většinou jsme viděly oddělení, která nám připomínala seriál Nemocnice na kraji města. Myslíme 

si, že by bylo dobré tyto oddělení zmodernizovat a použít barvy, aby se zde pacienti cítili lépe.  

Jak bychom zhodnotily práci zdravotních sester? 

Náš názor po zkušenostech z Česka je takový, že by bylo mnohem lepší a efektivnější mít například přidělené pacienty na daném oddělení k určité sestře. V 

České republice se jedna zdravotní sestra stará o jednoho, maximálně dva pacienty na odděleních intenzivní péče či ARO. Všimly jsme si, že zde na FN Nitra na 

ARO vládl chaos z důvodu, že se sestry starají společně o všechny pacienty na oddělení.  

Nejspíše by i pomohlo zlepšení hygienická péče pacientů či používání jednorázových pomůcek. Z našeho pohledu jsem si mohli vyzkoušet různé ošetřovatelské 

výkony podle jiných metod a pro nás novými pomůckami, což pro nás bylo přínosem a novou zkušeností. 

Na závěr bychom chtěli říct, jsme rády za tuto zkušenost a díky tomu si vážíme, jakou zdravotnickou péči máme u nás v České republice.  

Milena Ciňková, Veronika Dyková, 2 DZZ 

 

Exkurze na Onkologické a radiologické klinice FN Plzeň 
Lochotín 

 

V neposlední řadě jsme nezapomněli na společné foto.  

Moc děkuji třídě 2 CZA za jejich aktivní přístup a jsem 

velmi ráda, že naše škola disponuje takto šikovnými 

děvčaty, které se ve světě neztratí. 

Těšíme se na další spolupráci,    

   Žákyně třídy 2C ZA,,Mgr. Eliška Čagánková 

Na organizaci stáže se podíleli a velký dík patří: 

Mgr. Dana Kovtunová, MUDr. Hedvika Bartošková, Mgr. 

Petra Nováková, DiS., Mgr. Renata Jonášová, Mgr. 

Zuzana Fenclová, Mgr. Jolana Kolářová, Mgr. Jana 

Bednářová, Mgr. Markéta Kuchařová, Mgr. Marcela 

Šlajsová, Mgr. Eliška Čagánková, Mgr. Ivana Černá, 

Jindřiška Hrabáková, Mgr. Jan Malata. 

Mgr. Ilona Jančová 

 

 

NAŠE DENTÁLNÍ HYGIE-
NISTKY NA STRÁNKÁCH 
ČASOPISU FN 
 

v článku Správná technika 
už od malička 
 

Studentky oboru Dentální hygienista Střední zdra-

votnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické 

Plzeň učily malé pacienty na Dětské klinice, jak si 

správně čistit zuby. Snažily se vštípit správné 

návyky v péči o zoubky už od nejútlejšího věku. 

Učily je, jak je důležité pravidelné čištění zubů, 

poradily nejvhodnější techniku a vysvětlily, co je 

zubní povlak. Připravily mnoho motivačních her 

zaměřené na dentální hygienu, jako například 

rozdělit, jaké potraviny zoubkům prospívají a které 

jim naopak škodí. 

Dentální hygienistka Stomatologické kliniky Mgr. 

Lenka Malíková, Dis. dodává: „Jakmile si dítě v út-

lém věku zvykne na pravidelné čištění zoubků, 

stane se tato nezábavná činnost běžnou součástí 

jeho každodenního života. Když se k tomu přidá 

i správný způsob čištění, tak se dětem v budoucnu 

vyhne celá řada zubních onemocnění.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.fnplzen.cz/node/2997 

Závěrečná evaluace odborné stáže studentů 
z Regensburgu ERASMUS + 
 

V edukačním centru První pomoc 

 

Společné foto se žákyněmi 2C ZA 

 



 

Predprázdninove… 

Červen  

 

Červen je šestý měsíc gregoriánského kalen-

dáře v roce, má 30 dní. Kolem 21. června 

začíná na severní astronomické polokouli 

léto.  

Původ jména červen bývá vysvětlován roz-

manitě, například pánové Rakowiecki a Leš-

ka viděli jeho původ v červenání ovoce a ja-

hod v tomto měsíci, ale pan Partl odvozoval 

slovo od červenosti vůbec nebo od červů, 

kteří v tomto období dělají škody zvláště na 

štěpích a ovoci.  

Jiní jazykozpytci se domnívají, že jméno 

měsíce pochází od sbírání červce, hmyzu, 

z něhož se vyrábělo barvivo. 

Červen byl rovněž inspirací pro mnoho 

umělců, já mám nejraději tyto dva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Lada: Červen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Mánes: Červen 

 

Připravila: Slávka Michálková 

 

 Celostátní soutěž první pomoci s mezinárodní účastí 
v Brně 

 Ve dnech 10. 6. - 11. 6. jsme se účastnili Celostátní soutěže s mezinárodní účastí v Brně na SZŠ 

Jaselská. V letošním roce se akce účastnilo 30 družstev z celé České republiky a Slovenska.  

Naši školu reprezentovali žáci: Anna Pendyková, Štěpánka Šofránková a Martina Ngoová z 1AZA, 

Zuzana Krajdlová, Petra Hanusová a Tereza Benešová z 2BZA.  VOŠ zastoupili studenti z 1DZZ:  Petr 

Hanza, Dalibor Matěj Štos a Karel Přibyl. Doprovod zajistily Mgr. Renata Jonášová a Mgr. Jana 

Vodáková. 

V letošním roce prošla soutěž velkými změnami. Místo tří stanovišť prošli soutěžící osmi zkouškami 

svých dovedností, které se konaly v různých prostorách. Většina stanovišť byla mimo školní pozemky.  

Žáci a studenti zasahovali například v restauraci, ve sklepě nebo na ulici, při automobilové nehodě.  

Vyprošťovali zraněné z vozů, ošetřovali větší počet raněných. Mezi ztěžující podmínky určitě můžeme 

zařadit i počasí, které bylo neúprosně slunečné a horké. 

 Všichni se s novým prostředím vypořádali se ctí a zvládli poskytnout první pomoc, fyzické testy 

i písemný test  s velkým nasazením. 

Děkujeme organizačnímu týmu SZŠ Jaselská, za krásně připravenou soutěž a těšíme se na další 

ročník. 
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Čas se opravdu nedá zastavit, ale zastavit 

se na třídní schůzce po 4O letech to se 

opravdu dá. 

Setkání bývalých absolventek naší školy 

v oboru zdravotní sestra se uskutečnilo 

12. 4. 2O19 v příjemném prostředí restau-

race v hotelu Viktoria. I když během této 

uplynulé doby jsme se některé z nás viděly, 

tak tento sraz měl opravdu velkou účast. 

Pozvání přijala i naše paní  třídní Jaroslava 

Regnerová, která nám tímto udělala obrov-

skou radost. Musíme zkonstatovat, že paní 

učitelka vypadá stále skvěle a na otázku, 

jak to dělá, odpověděla: 

„ Že prý, vůbec nic.“ Ale my všechny víme, 

že práce ve zdravotnictví a  na naší milova-

né zdrávce ji opravdu těšila, stále se o nás 

všechny s láskou zajímá a já si dovolila vy-

půjčit slova klasika 

„ Šťastná to žena!“ 

Všechny jsme si zavzpomínaly na společně 

prožitá léta, probraly své osobní i pracovní 

životy, dobře se najedly, popily trochu 

dobrého moku a společně jsme 

naplánovaly další setkání, doufejme, že 

tentokrát za kratší dobu. 

Mgr. Ladislava Mutinská 

Druhá příloha Minialmanachu   Vydání 6   Červen 2019 

š Dne 19. 6. 2019 jsme se se Střední zdravotnickou 

školou Plzeň, jako dobrovolníci, zúčastnili darování 

krve. 

Před měsícem nás oslovila paní učitelka 

Čagánková a paní učitelka Lišková, jestli bychom 

nechtěli jít hromadně darovat krev. Ve třídách se 

začalo o této akci povídat. Byli tedy vybráni 

zástupci, aby sepsali seznam dobrovolníků. Z 3AZA 

se přihlásili  žáci a žákyně Adéla Abrahamová, Lucie 

Dočkalová, Eliška Nováková, Štěpánka Křížová, 

Michaela Paluchová,  Tereza Pešíková, Lucie 

Koutná, Daniela Smržová, Jaroslav Jelínek, Petra 

Chrastilová, z 3BZA Nikola Konradyová, Lenka 

Borčová, Kateřina Burjasová, Monika Zelenková, 

z 3CZA Lucie Tesková, Adéla Nováková a z 3ZDL 

– Anna Hecová a Kristýna Štefáčková 

 

Odpověď 

Za odměnu každý dostal svačinu. Při našem občerst-

vování jsme si sdělili zážitky. Zasmáli se nad tím, jak jsme 

byli nervózní a mávli rukou, protože to nic nebylo. Po 

půlhodinovém odpočinku v čekárně jsme se rozloučili 

s personálem a opustili transfuzní stanici. 

Tímto článkem bychom chtěli poděkovat velmi příjem-

nému personálu, že se o nás všechny postarali. Také moc 

děkujeme za podporu od našich doprovázejících učitelek 

Mgr. Čagánkové a Mgr. Liškové, které nás utěšovaly 

a staraly se o omdlévající.  

Za všechny statečné dárce Daniela Smržová, 3AZA 

 
 

Daruj krev se Zdravíkem! 

Ve středu ráno jsme se tedy sešli před transfuzní stanicí v Plzni. Byl nás velmi krásný počet, 18 dobrovolníků. Ještě než 

jsme se vydali na oddělení, paní učitelka si nás spočítala a vyfotila. Poté každý obdržel pořadové číslo. S číslem jsme se 

hlásili na recepci, kde každý musel vyplnit důležitý dotazník. Tento papír následně každý odevzdal na evidenci. V čekárně 

jsme vyčkávali, než nás vyzvou na vyšetřovnu, kde nás sestřička zvážila, změřila krevní tlak a tělesnou teplotu. A poté 

jsme opět vyčkávali v čekárně. Následoval náběr vzorku před samotným odběrem. Mezi spolužáky panovala nervozita, 

zda budou vodními dárci. Také nás znervózňovala představa velké jehly, která se používá k odběru. Po patnácti minutách 

opět cinklo naše pořadové číslo. Byli jsme vyzváni na konzultaci s paní doktorkou. Ta se nás vyptávala na rodinnou 

anamnézu, a zda netrpíme nějakou nemocí. Přišel ten čas, kde každý bojácně čekal, až se uvolní křeslo na odběr. Po pár 

minutách nás vyzve velmi milá sestřička. Posadili jsme se do křesel. Zaujmuli pohodlnou polohu, aby se nám neudělalo 

nevolno. Sestřička si mezi tím připravovala vak, do kterého následně odtékala naše krev, celých 450 ml. Nastal ten 

okamžik, kdy všichni postup známe - nejdříve se zaškrtila ruka škrtidlem, nahmatání vhodné žíly, odezinfikovala  dané 

místo a bylo vše připraveno. Už jen se zavřenýma očima doufáme, že jehla nebude bolet. Vše proběhlo naprosto v pořádku. 

Ze všech opadla nervozita z bolesti. Nic to nebylo. Jen bylo hrůzostrašné, jak nám z ruky trčela jehla napojená na odvodnou 

hadičku. Aby nám vše dobře odtékalo, dostali jsme do ruky míček.  

Celý odběr trval deset minut. Přesto že jsme všichni odběr zvládli, některým z nás se udělalo nevolno. Velmi pohotový 

personál se o vše postaral. Zvedli nám hlavu na naše tělo, přiložili led na hlavu. Dostali jsme čaj s kofeinovými kapkami 

a Glukopurem, aby se nám ulevilo. Tento zázračný elixír velmi dobře pomohl a hned nám bylo lépe. 

 

š 
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 Studuj srdcem 2019 – Edukační centrum senioři 

spektra  a děti sociálně .znevýhodněné. Zábavné dopoledne pro tyto děti bývá vždy velkým lákadlem a obrovské 

poděkování patří též žákům naší školy, kteří se dětem věnují s velikým nadšením. I pro naše žáky je Dětský den přínosem, 

protože zde mohou využít nejen zdravotnické dovednosti získané při studiu, ale i dovednosti z oblasti sociální sféry, či 

dovednosti psychologické. I v  letošním roce nechyběla diskotéka a velké množství soutěžních stanovišť ve venkovních 

prostorách. Motivací pro soutěžící jsou vždy krásné odměny ze školní sbírky a sladkosti. Pro nás jsou nejdůležitější 

úsměvy a radost ve tvářích soutěžících žáčků. 

Jsme moc rádi, že tato akce si stále získává velikou oblibu a doufáme, že budeme i v dalších letech pokračovat. 

Poděkování patří i vedení naší školy, které Dětský den  pravidelně podporuje.  

Text článku: Mgr. Alena Štroblová, foto: Ing. Jaroslava Michálková 
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V rámci projektu „Studuj srdcem“ jsme pro žáky 5. tříd uspořádaly 
dva projektové dny, které se konaly 4. 6. 2019 a 11. 6. 2019.  
Celému projektu předcházely důkladné přípravy na jednotlivá 
stanoviště, kterými žáci během dopoledne procházeli. Hlavním 
smyslem zábavného dopoledne bylo přiblížit žákům ze základní školy 
studium na naší škole, seznámit je se změnami v lidském těle ve stáří, 
naučit je pečovat o seniora a vštípit jim základy první pomoci.  
Harmonogram projektu byl rozdělen na část teoretickou a část 
praktickou. Teoretická část zahrnovala úvodní  prezentaci o lidském 
těle s přihlédnutím k věku žáků a byly zde zakomponovány změny, 
ke kterým ve stáří dochází. Žáci si také mohli zopakovat uložení 
některých orgánů v lidském těle a toho využívali i v části praktické. 
Praktických stanovišť bylo celkem sedm. První stanoviště s názvem 
„Kostlivec“ umožnilo účastníkům orientovat se v anatomii lidského 
těla. Vytvořili jsme reálné obrázky orgánů, které se připevňovaly na 
lidskou kostru. Druhé stanoviště bylo zaměřené na péči o seniora 
v domácím prostředí. Zde si všichni vyzkoušeli krmení, čištění zubů, 
oblékání či jinou pomoc seniorovi. Stanoviště první pomoci pomohlo 
orientovat se v základech poskytování KPR jak u dítěte, tak u do-
spělého člověka. Na toho stanoviště navazovala obvazová technika. 
Zde si účastnící losovali kartičku s konkrétní situací a následně 
prováděli ošetření. Velmi oblíbené bylo stanoviště „Když nic nevidím“. 
Zde jednotlivci se stiženým viděním osahávali různé věci denní 
činnosti a museli uhodnout, o jakou věc se jedná. K dispozici byly 
i speciální brýle na simulaci různých zrakových poruch. Poslední dvě 
stanoviště byla s psychologických zaměřením. Zde se trénovala 
paměť, pozornost a správně se komunikovalo se seniory.  
Na začátku projektového dne žáci obdrželi kartičky s maskotem školy 
„Zdravíkem“ a sbírali razítka za každé splněné stanoviště. Na závěr 
každý účastník projektového dne obdržel sladkou odměnu a dárek 
s diplomem za snahu a úsilí, které při plnění úkolů vynaložil.  
Oba projektové dny byly velmi kladně hodnoceny jak ze strany žáků, 
tak ze strany jejich pedagogického dozoru. Proto doufáme, že 
i v dalších letech bude tento projekt příjemným zpestřením pomalu se 
blížícího závěru školního roku a umožní žákům základních škol získat 
nové vědomosti, zkušenosti a dovednosti.  
Za Edukační centrum senioři Mgr. Alena Štroblová  

 

Výlet do Rakouska 
a Německa 
 

Dne 3. 6. začal náš dvoudenní výlet do Ra-

kouska a Německa.  

První, co jsme navštívili bylo rakouské 

město spojené se slavným hudebním 

skladatelem Mozartem, Salzburg, kde jsme 

si prošli historické centrum města, podívali 

se na Mozartův rodný dům, měli možnost 

ochutnat pravé Mozartovi koule a vyjeli 

jsme na Arcibiskupský residenz, ze kterého 

je krásný výhlled na celé město. 

Další den jsme se z parkoviště podívali na 

Orlí hnízdo a poté pokračovali do blízkých 

solných dolů, které jsme projeli v otevře-

ných vagóncích, svezli na skluzavkách 

a pluli loďkou po solance, při jízdě nás 

příjemně překvapila světelná show. 

Na závěr výletu jsme přejeli k nejhlubšímu 

jezeru Německa Königsee, po kterém jsme 

přepluli ke známému poutnímu kostelu 

sv. Bartoloměje, tím byla naše cesta ukon-

čena. 

Barbora Smolařová,2. LAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letošní, již 20. ročník, se konal 6. 6. 2019 ve venkovním 

areálu a vnitřních prostorách TJ Sokol Nová Hospoda. 

Tímto též velice děkujeme za bezplatné zapůjčení 

areálu a sálu kulturního domu.  

Pestrému programu nejprve předcházela dobročinná 

akce v podobě sbírky hraček, které byly využity jako 

odměny pro soutěžící žáčky. Oblíbeného zábavného 

dopoledne se opět zúčastnily děti ze speciálních MŠ 

a ZŠ s vadami zraku, řeči, děti s poruchou autistického  

Dětský den tentokrát s tématem 
„V tropickém pralese“ 
 

Je již tradicí, že v měsíci červnu se každoročně koná 

Dětský den pro znevýhodněné děti. Tajemné téma „V 

tropickém pralese“ nalákalo veliký počet dětských 

účastníků a ke skvělé atmosféře přispělo i stávající 

letní počasí. Žáci naší školy pod vedením svých 

pedagogů a pod záštitou hlavní aktérky Mgr. Radky 

Polívkové pravidelně připravují program pro zhruba 

200 dětí. 


