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• Další akce a 

aktivizy 

v měsících 

květen a 

červen 

Slovo úvodem  
 

Život je plný nečekaných překvapení… 

Tak to zavedl Pán Bůh, když za šest dnů stvořil svět a 

sedmého dne odpočíval po práci. Osmého dne se začal  

trochu nudit, takže vymyslel několik poťouchlostí: lepící 

pásku, jejíž konec nenahmatáte; ruličku alobalové fólie, 

která nejde odtočit a trhá se na cáry; papírové kapesníky, 

co vám v pračce způsobí hotovou apokalypsu – a 

v neposlední řadě moderní automechaniky, kteří auta 

neopravují, ale „napíchnou“ na počítač a diagnostikují. 

Náš „dvorní“ automechanik naštěstí k tomuto druhu 

nepatří, miluje stará auta, která jdou do posledního 

šroubečku rozebrat, jejichž náhradní díly můžete v nouzi 

nejvyšší vyrobit na starém soustruhu… Jeho vysněnými 

zákazníky jsou tudíž majitelé Škody 1000 MB, Fiatu 600, 

popřípadě Lady 1200.  

Před pár dny jsme u něho byli s autem na „jarní“ kontrole. 

A on nám začal rozrušeně vykládat, co se mu přihodilo – 

cituji: „Připadal jsem si jako úplnej pitomec!“ 

Problém spočíval v tom, že u něho měl v opravě své 

zánovní auto nějaký nový zákazník – známý známého. 

Jednalo se o výkonný vůz s velkým úložným prostorem.  

Pán si přišel auto vyzvednout, prohlédl si ho a zjevně 

spokojeně zaplatil. Pak zavřel všechny dveře, včetně těch 

od kufru, a odjel směrem Tesco na velký nákup. Když 

zastavil před obchoďákem, krve by se v něm nedořezal. 

Měl pocit, že vzadu v autě je vrah s nožem! A co s nožem 

– s motorovou pilou! Nebo dokonce s cirkulár… ale ne, to 

je nesmysl, ta by se do auta nevešla. 

Okamžitě volal panu automechanikovi: „Proč jste mi dal do 

kufru toho vlkodava?“ 

„Co??? Vlkodlaka? Ale to… To bude asi tady vedle 

z lakovny, jenže to je stafordšírský…“ 

„Proboha, stafordšírský vlkodav? Co si jen počnu?“ 

„Přivezte ho zpátky,“ byl stále ještě nad věcí auto-

mechanik, „tuhle jsem zapomněl u jednoho pána v kufru 

kladivo, a taky mi ho přivez´ zpátky.“ 

„Člověče, nedělejte si legraci, tohle není kladivo, ale 

strašlivá šelma!“ ječel vyděšený pán. 

„No jo, tak ho přivezte!“ 

Po chviličce byl sinalý pán zpátky. Jakou rychlostí musel 

jet a kolik dopravních předpisů porušit, nechtějte vědět. 

Zacouval přímo k vratům lakovny, která sousedí s auto-

mechanikovou dílnou. Pan automechanik otevřel kufr a 

z něho se vyřítil pes. Samou radostí přeskočil čerstvě 

nalakovaný blatník, udělal kotrmelec přes hromadu 

pneumatik a zmizel v útrobách lakovny. 

„Tak jsem asi přišel o zákazníka,“ pravil nám (nepříliš 

smutně) náš automechanik. 

Vtom s veselým poštěkáváním přiběhl hlavní hrdina 

příběhu. Otřel se mi o nohy a dožadoval se pohlazení. 

Podrbala jsem ho za ušima: „Ty jsi ale uličník!“ Pes zavrtěl 

souhlasně ocasem a vděčně mi olízal ruku. Takové je to 

psí jezulátko! 

Inu, život je vskutku plný nečekaných překvapení… 

Slávka Michálková 

 

 

Projektový den VOŠZ  

 Ve čtvrtek 28.4 2022 se uskutečnil Projektový den VOŠZ Plzeň online s názvem: Umíme 

pomáhat v každé době. 

Projektový den byl uspořádán pod vedením Mgr. Blanky Svatoňové a Ing. Kateřiny Sosnové, 

za technické podpory Mgr. Petra Eliáše. Smyslem celé akce bylo se navzájem na VOŠZ 

informovat o tom, jak jednotlivé obory umí pomáhat nejen v době covidové, ale i nyní za 

uprchlické krize. Odpověď na otázku není určitě jednoduchá a jednoznačná a v každém z 8 

velmi zajímavých příspěvků odpověď zazněla. 

Na závěr studenti vybrali příspěvek, který je nejvíce zaujal. Nejvíce hlasů získala Bc. Kristýna 

Koptíková z oboru Diplomovaných sester: Jak pomáhají neviditelné sestřičky, aneb práce 

sálové sestry. Vítězné příspěvky byly závěrem oceněny dárky od sponzorů akce. 

Mgr. Blanka Svatoňová, organizátorka projektového dne 
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Catch the date 
 

V měsíci březnu a dubnu se uskutečnily dvě akce v rámci projektu Erasmus+. 

Na konci března se skupina našich žáků v doprovodu učitelů zúčastnila setkání 

v Srbsku, ve městě Kragujevac. Jednalo se o projekt Catch the date, který je 

zaměřen na nové výukové metody. Během týdne proběhlo mnoho aktivit, 

doplněných návštěvou zajímavých míst například hlavního města Bělehradu.  

Na začátku dubna se konala poslední akce v rámci tohoto projektu, která 

proběhla v Plzni. Na návštěvu naší školy přijely skupiny učitelů ze čtyř zemí. 

Byly řešeny závěrečné projektové aktivity a také jsme navštívili Prahu a zámek 

Kozel.  

Ing. Michal Mertl 

 

Projekt Erasmus+ stále pokračuje 

Stáž studentek v Regensburgu 
 

Vše začalo 7. 5. 2022, kdy přijeli zdravotní sestřičky ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické do krásné části 

Německa do města Regensburg. 

Někteří z nás jsou na stáži poprvé, plný očekávání o nových zkušenostech a poznatcích. Někteří tu nejsou nejen poprvé. Je to tím, že 

výměnná stáž v Regensburgu se nám moc líbí a vždycky, když je možnost, rádi se sem vracíme. 

Je to také tím, že v Regensburku má naše škola možnost konat výměnné stáže ve spolupráci s Pflegecampus a medbo ve spolupráci 

nemocnicí svatého Josefa, Bezirkskrankenhaus medbo, fakultní nemocnicí a řadou dalších zařízení poskytujících ošetřovatelskou péči. 

Já měla to štěstí, že jsem mohla být ve všech třech jmenovaných nemocnic. Podle mého názoru, je to velice dobrý zážitek a hlavně 

zkušenost, která nám zůstane. 

Zaujala mě pozice zdravotní sestry v Německu. Zjistili jsme, že se tato pozice v České republice a v Německu liší. V České republice 

zdravotní sestra dělá všechnu práci spočívající v lékování, podávání léku, péče o pacienta, převlékání lůžka, péče o rány a dekubity, 

rozdávání stravy, podávání stravy a podobně… Líbí se nám systém Německa, protože je tam hodně pomocného personálu, který je 

součástí dobrého chodu oddělení. Zdravotní sestřičky mají více času na jiné věci. Evergreenem v České republice je nedostatek 

zdravotnické personálu. Mrzí mě, že pomocného personálu nemáme u nás více. Byla by to příjemná pomoc, která by umožnila více času 

na vysoce kvalifikovanou zdravotnickou péči pacienty. 

Stáž nám přinesla nové poznatky, ošetřovatelské postupy, nahlédnutí do ošetřovatelské dokumentace, poznání nových milých lidí. 

Seznámili jsme s novou kulturou žití lidí v Regensburgu a viděli jsme jeho nádherné pamětihodnosti. 

Myslím si, že každý z nás by si dovedl představit život i práci v Regensburku. Jsme moc rádi, že tato možnost vyjet na stáž do Regensburku 

existuje a vždy jí rádi využijeme. 

Barbora Hrabyková, 1 DVS 

 

 

Redakce: 
 
Mgr. Ladislava Mutinská  mutinska @zdravka-plzen.cz 
Ing. Jaroslava Michálková michalkova@zdravka-plzen.cz 
 

 378 015 121 

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

 

 

mailto:michalkova@zdravka-plzen.cz
http://www.zdravka-plzen.cz/
mailto:zdravka@zdravka-plzen.cz


 

Pracovní cesta do Skotska  
V termínu 1.4.- 8.4.2022 se ředitelka školy PhDr. Ivana Křížová účastnila odborně-poznávací stáže 

vedoucích zdravotnických pracovníků ve Skotsku, konkrétně oblasti Edinburgh – Glasgow. Pracovní 

cestu organizovala Asociace zdravotnických škol ČR ve spolupráci s CK SATURN České Budějovice. 

Pracovní cesta do 
Skotska 

(Pokračování ze str. 2) 

Univerzitní vzdělávání 

Vysokoškolské studium je díky vyššímu 

počtu předmětů o rok delší než ve 

zbytku Spojeného království (nejčastěji 

4 roky). Je zajištěna i prostupnost do 

vysokoškolského studia – po složení 

náročnějších zkoušek je možné vstoupit 

na univerzitu ve 2. ročníku.  

Zdravotnické školy (Nursing School) 

jsou součástí lékařských fakult (Medical 

School). Uchazeči nastupují v 17-18 

letech, výuka trvá ve Skotsku 4 roky (v 

Anglie 3 roky). 

Poznávací cesta 

Prohlídka Edinburghu, Edinburghského 

hradu se skotskými korunovačními 

klenoty, Starého a Nového Města a 

Královské cesty (Royal Mile), vrcholku 

Calton Hill, procházka po elegantní 

Princess Street a parku Holyrood, jehož 

nejvyšším pahorkem je mytické sídlo 

krále Artuše. 

Návštěva muzea The Roayl Yacht 

Britannia a návštěva chirurgického 

muzea Surgeons´ Hall Museums.    

Poznávací exkurze se skotským 

průvodcem k jezeru Loch Lomond a do 

národního parku Trossachssa 

návštěvou městečka Balloch. Projížďka 

podél pobřeží zálivů Gare Loch a Loch 

Long a podél jezera Loch Lomond a 

města Stirling. 

Exkurze autokarem do St. Andrews 

(katedrála os roku 1559 opuštěná 

protestanty bývala kdysi největší 

románskou stavbou světa) přes přejezd 

zálivu Firth of Forth a cesta podél 

pobřeží Severního moře se zastávkou 

v rybářské vesnici Anstruther.  

Výlet místní dopravou na tajemnou 

Rosslyn Chapel z roku 1446, která je 

známá velkým počtem soch Zeleného 

člověka a je spojena s filmovou 

adaptací besselleru Dana Browna The 

Da Vinci Code z roku 2006.   

PhDr. Karel Štix, PhDr. Ivana Křížová 

 

 

 

V rámci odborného programu proběhla návštěva v níže uvedených zařízeních: 

Královská nemocnice pro nemocné děti, Edinburgh-Royal Hospital for Sick Children, Edinburgh je 

specializovaná pediatrická instituce založená v roce 1860. Jde o první dětskou nemocnici na území Skotska. Úzce 

spolupracuje s University of Edinburgh. Poskytuje neodkladnou péči včetně urgentního příjmu dětem od narození do 

18 let. Nemocnice poskytuje také specializovanou pediatrickou péči.  

Lékařská fakulta University of Edinburgh Medical School byla založena v roce 1726 během skotského osvícenství, 

což z ní činí nejstarší lékařskou školu ve Spojeném království a je jednou z nejstarších lékařských škol v anglicky 

mluvícím světě.   Lékařská fakulta se v roce 2021 umístila na 1. místě ve Spojeném království 

podle Guardian University Guide.  

Queen Elizabeth University Hospital, Glasgow (Fakultní nemocnice královny Alžběty) je nemocnice s 1 677 lůžky, 

která se nachází v Govanu na jihozápadě města Glasgow. Nemocnice je postavena na místě bývalé jižní všeobecné 

nemocnice a byla otevřena na konci dubna 2015. Komplex se skládá z nemocnice pro dospělé s 1 109 lůžky, dětské 

nemocnice s 256 lůžky a dvou hlavních oddělení urgentního příjmu; jednoho pro dospělé a jednoho pro děti. K dispozici 

je také jednotka okamžitého posouzení zdravotního stavu pro místní praktické lékaře a služby mimo ordinační hodiny, 

které posílají pacienty přímo, aniž by je museli zpracovávat, na oddělení pohotovosti.  

 

Následně musela žákyně napsat esej ve které vyjadřuje a zdůvodňuje své 

rozhodnutí věnovat se této činnosti a podstoupit pohovor. Na základě jejich 

výsledků byla vybrána jako vítězka odbornou komisí a cenu si přebrala dne 

5. 5. 2022 na slavnostním ceremoniálu v obřadní síni plzeňské radnice. 

Stipendium představuje tisíc amerických dolarů a medaili. 

Velmi gratulujeme a jsme pyšní, že takové žákyně v naší škole máme. 

Mgr. Eliška Zemanová 

 

 

Základní charakteristika vzdělávacího systému Skotska 

Skotský vzdělávací systém se výrazně liší od systémů v ostatních zemích Spojeného království. 

Vládou financované školy jsou pro děti ve věku 5–19 let zdarma. V mnoha případech to platí pro cizince. 

V Anglii je školství poměrně výkonové a žáci a studenti procházejí častým testováním, Skotsko se v oblasti školství inspiruje ve Skandinávii. Klade se důraz na 

komplexní, zážitkové učení, velkým tématem je duševní zdraví a wellbeing dětské populace. 

Vzdělávání ve Skotsku je na vysoké úrovni. V roce 2014 bylo Skotsko vyhlášeno nejvzdělanější zemí v Evropě. Veřejné školy jsou spravovány místními 

komunitami. Povinné vzdělávání zahrnu-je základní a střední školy. Vzdělávání na soukromých školách a na univerzitách je zpoplatněno. Největší zastoupení 

soukromých škol ve Skotsku najdeme v Edinburghu. 

 

 

 

Většina škol je sekulárních, ale existuje několik katolických veřejných škol, které 

vznikly na základě školského zákona (1918). Katolické školy jsou financovány a 

spravovány skotskou vládou a správou. Tyto školy mají zvláštní pravidla; zejmé-

na nábor řeholníků a učitelů musí být schválen římskokatolickou církví ve 

Skotsku. K dispozici je také veřejná škola judaistické víry. Skotský parla-

ment a skotské ministerstvo školství plně odpovídá za vzdělávání na všech 

úrovních. 

Základní a střední vzdělávání: 

Děti vstupují do školy ve věku 5 let (plus nebo minus šest v závislosti na měsíci 

narození). Děti narozené mezi březnem jednoho roku a únorem následujícího 

roku jsou ve stejné třídě. 

 Skotský systém je ve Spojeném království nejflexibilnější, protože rodiče dětí narozených v období od září do února mohou požádat o roční odklad vstupu do školy 

(podléhá schválení). To umožňuje dětem, které ještě nejsou připraveny chodit do základní školy, strávit ještě jeden rok v mateřské škole. Financování mateřských 

škol je však k dispozici pouze pro děti narozené v lednu a únoru. 

Na ZŠ (Primary - P) žáci stráví 7 let (P1 – P7) a v cca 12 letech vstupují na střední školu. Žáci píší srovnávací testy v 1., 4. a 7. třídě. Po základní zkoušce žáci 

opouštějí školu ve věku cca šestnácti let, nebo se mohou rozhodnout pokračovat další jeden nebo dva roky v pokročilejších zkouškách, tzv. „vyšších“ (zhruba 

odpovídající maturitě ve Francii). Základní školní docházka trvá 7 let a navazuje na ni šestileté střední vzdělávání. 

První čtyři roky střední školy (Secondary - třídy S1 až S4) jsou povinné, následující dva roky jsou volitelné. Třídy S3 a S4 (14-16 let) se nazývají standardní třídy. 

Ve volitelných třídách (S5 – S6) pokračují studenti, kteří chtějí studovat na univerzitě.  

Po absolvování dvou let skládají zkoušky Higher nebo Advanced Higher Exams. Higher exams absolvuje student po ročním studiu vybraných předmětů, Advanced 

Higher exams po dvou letech studia. Ročník S5 je ekvivalentem našeho 3. ročníku střední školy, S6 maturitního čtvrtého ročníku.  

Žáci skládají zkoušku ve věku patnácti nebo šestnácti let. Může to být základní zkouška pro ty, kteří opouštějí školu v šestnácti, respektive zkouška opravňující 

k dalšímu vzdělávání. Zkoušky se obvykle skládají z osmi testů, z nichž některé jsou povinné (z angličtiny, matematiky), z přírodovědného předmětu (fyzika, biologie 

nebo chemie) a z humanitního předmětu (zeměpis, historie nebo moderní vědy – specifický předmět pro Skotsko). V ročníku S5 mají studenti zpravidla pět předmětů, 

v ročníku S6 pokračují ve třech vybraných předmětech. Při zkouškách Highers jsou hodnoceni klasifikační škálou A – C; v Advanced Highers A – D. Nadaní studenti 

si mohou vybrat místo Higher a HA skotské bakalářské studium „Scottish Baccalaureate Studium“, které je kombinací předchozích dvou typů s možnými výstupy 

Pass / Distinction (prospěl – prospěl s vyznamenáním). Dalším možným studiem pro nadané studenty je dvouleté IB studium (International Baccalaureate). Úspěšní 

absolventi dostávají diplom, který je opravňuje ke studiu na renomovaných univerzitách ve světě.  

 Sekundární vzdělávání ve Skotsku nabízí velký počet školních předmětů (vyšší než v ostatních zemích Spojeného království, které preferují nižší počet předmětů 

probíraných do větší hloubky). Střední školy ve Skotsku mají různé názvy - High Schools, Academies, Secondary Schools, Grammar Schools, Schools, Junior 

Schools a Colleges. 

Po základní zkoušce žáci opouštějí školu ve věku cca šestnácti let, nebo se mohou rozhodnout pokračovat další jeden nebo dva roky v pokročilejších zkouškách, 

tzv. „vyšších“ (zhruba odpovídajících maturitě ve Francii).                    (Pokračování na str. 3) 
 

 

Čestné stipendium generála George S. Pattona 
 
Čestné stipendium generála George 

S. Pattona na rok 2022 získala Natálie 

Jeslínková ze třídy 4A ZA naší školy. Již 

druhým rokem pracuje při studiu v Domově se 

zvláštním režimem Čtyřlístek a jeho klientům 

věnuje výjimečnou péči. Stipendium uděluje 

Nadace Briana LaVioletta již 11 let jednomu 

z absolventů plzeňských středních škol, který 

se rozhodl pro veřejnou službu nebo 

humanitární práci. 

Toto stipendium si Natálka zasloužila hlavně 

svým vlídným přístupem ke klientům v Domo-

vě se zvláštním režimem Čtyřlístek v Ko-

tíkovské ulici, kdy tato organizace Natálii 

přihlásila.  

 

„Květinková“ sbírka  

Již 26. ročník Českého dne proti rakovině, tak zvané 

květinkové sbírky, proběhl dne 11. května 2022.  

Cílem sbírky je preventivně působit na širokou veřejnost 

prostřednictvím letáků s informacemi, za nabízené kvítky 

měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině 

– na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologic-

kých pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a 

vybavení onkologických center. 

V tomto roce měly kytičky fialovou stužku a tématem sbírky 

byla prevence rakoviny děložního čípku a varlat. 

Do sbírky se aktivně zapojilo několik skupinek žáků naší 

školy – nás v kabinetu 301 s milým úsměvem navštívily 

dívky z 1 ZDL Aneta Malafová a Kateřina Zborníková. 

 

Text a foto: Ing. Jaroslava Michálková 

 

 

Dudák z Edinburgu 

Edinburgh, hrad 

Edinburgh – Artušovo sedlo (Arthur´s Seat) 
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Naše EVVO (i jiné) aktivity 
EEEechTimes 

22. duben – 
Mezinárodní den Země  
 

Den Země je celosvětová událost organizovaná 

22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu 

ochrany životního prostředí.  

Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v součas-

nosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích 

světa a je koordinován organizací Earth Day 

Network. 

Historie Dne Země začala v roce 1969, kdy mírový 

aktivista John McConnell navrhl na konferenci 

UNESCO v San Franciscu, aby byl stanoven den, 

který bude věnován Zemi a konceptu míru. Jako da-

tum navrhl 21. březen, (právě den jarní rovnoden-

nosti, kdy je stejná délka dne i noci jak na severní, 

tak na jižní polokouli). McConnel vytvořil také vlajku 

Dne Země.  

Den Země byl později potvrzen v prohlášení, které 

sepsal McConnell a podepsal generální tajemník 

OSN U Thant. O měsíc později navrhl americký 

senátor Gaylord Nelson, aby 22. dubna 1970 pro-

běhla celonárodní environmentální vzdělávací akce. 

Jako národní koordinátor byl stanoven Denis Hayes. 

Nelson s Hayesem se shodli na to, že se akce bude 

nazývat „Den Země“. Nelson později za svoji práci 

dostal prezidentskou medaili svobody. První Den 

Země proběhl pouze ve Spojených státech, v dalších 

letech Denis Hayes rozšířil tuto akci i do dalších 

zemí. 

Od roku 1971 začala Den Země organizovat OSN. 

V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa 

a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země. 

Počínaje rokem 1990 se Den Země slaví také v Čes-

ké republice. Jednou z prvních oslav byl studentský 

happening s Matkou Země a Blanickými rytíři, kteří 

byli zváni, aby pomohli Zemi od odpadů, klimatických 

změn a přebujelého konzumerismu. Organizovala ho 

česko-americká Earthlinks Foundation. 

Dnes slaví Den Země víc než miliarda lidí ve více než 

193 státech světa a stal se tak největším světským 

svátkem, do kterého jsou zapojení lidé společně bez 

ohledu na původ, víru či národnost. 

I v naší republice si tento svátek připomínáme 

množstvím informačních a vzdělávacích akcí zamě-

řených zejména na ochranu životního prostředí, a 

dále zábavných aktivit pro děti. 

Na základě různých zdrojů – Ing. J. Michálková 

 

 

Přehled našich aktivit v rámci EVVO 
Ve dnech přijímacích zkoušek 12. a 13. dubna, kdy byla budova školy zaplněna uchazeči o studium, se žáci 

jednotlivých tříd zúčastnili různých zajímavých aktivit v rámci EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a 

osvěta). Celou akci organizačně zajistila Mgr. Jaroslava Opatrná. 

Žáci spolu se svými vyučujícími poslali mnoho fotografií a postřehů, nešetřili pochvalnými slovy. 

Co tedy všechno prožili, co nového se dozvěděli? Přečtěte si! 

 

 

 
Hezký den, 

posílám fotky z 12.4. z návštěvy ZOO. Byla jsem tu s 3MSR. Absolvovali jsme tuto 

návštěvu spolu s Mgr. Doleželovou a její (pro tento den) třídou 2APS. Zahájena byla 

komentovanou prohlídkou, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o vzniku, funkci 

a plánech do budoucna. Průvodce byl velmi nadšeným ochráncem zvířat s velkou 

důvěrou v to, že má Zoo a ochrana ohrožených druhů velký smysl. Vyšlo krásné počasí 

a komentovaná prohlídka byla vtipná a zajímavá.                 Mgr. Věra Zapletalová 

 4 ZDL romantická – návštěva 

vinařství a hvězdárny 
12. 4. se třída 4 ZDL zúčastnila 

prohlídky v Bohemia sektu ve Starém 

Plzenci. žáci se dozvěděli zajímavé infor-

mace týkající se výroby šumivých vín. 

A 13. 4. třída navštívila přednášku 

v plzeňské Hvězdárně na téma Drtivý 

dopad o problematice možného dopadu 

asteroidů na Zemi.  

Mgr. Markéta Brichová 

Aktivity třídy 2 ZDL     
12.4. Turistická vycházka - rybníky  

13.4. Komentovaná prohlídka arboreta Sofronka   

Foto: Ing. Radka Horáčková 

 

Návštěva ZOO nezklamala  

 

… a počtvrté           
Dne 13.4.2022 jsme se třídou 2 AZT navštívili ZOO. 

Zoologickou zahradou nás provázela průvodkyně. 

Její výklad byl velmi zajímavý a podrobný. Díky tomu nám rychle 

vyhládlo. 

Po komentované prohlídce jsem žáky rozpustila. Myslím, že plně 

využili nabídky stánků s občerstvením. Zoologickou zahradu 

opouštěli někteří až v odpoledních hodinách.  

Krásné jarní dopoledne jsme si všichni užili. 

Přikládám foto, Zdeňka Krátká 

A co žáci dalších tříd?  
 ZOO potřetí…                                                  → 

Zdravíme ze ZOO – třídy 1C PS a 3 ZDL. Počasí nám přeje, 

zvířata jsou čilá, lev Mates se nám předvedl v plné kráse. 

Prohlídku jsme si užili a teď se těšíme na dobrý 

oběd.                                                Mgr. Monika Kolorosová 

 

 

 

A na úplný závěr: 1D PS 

12. 4. jsem se s 1DPS zúčastnila komentované prohlídky v ZOO Plzeň. Až na 1 účastnici jsme byli všichni u správné brány do ZOO 🙂, jakmile došlo k nápravě, úspěšně jsme vyrazili na 

komentovanou obhlídku ZOO, dozvěděli jsme se zajímavosti o vzniku a založení zoologické zahrady a též nám byli nastíněny plány pro její snad brzký rozvoj. 

 Paní průvodkyně měla vše pečlivě připravené, včetně zajímavostí pro zaujetí všech věkových kategorií. U pavilonů šimpanzů došlo k nejrozsáhlejšímu výkladu a měli jsme i štěstí na soukromou 

přehlídku akrobacie nejmladšího přírůstku v tlupě malé Caily. V pavilonu hadů se drželo zpět několik účastníků trpící ofidiofobií včetně paní učitelky. Jinak ostatní pavilony jsme prošli se zaujetím 

a velkým nadšením, jelikož jsme nemuseli být ve škole a vyšlo nám krásné počasí. Samozřejmě jsme si našli čas i na svačinu. Na závěr výkladu jsme  si prošli i zajímavým kvízem a mohli jsme si 

šáhnout i na žirafí žíně. 

13. 4. v Diakonii Plzeň proběhl seminář na téma krizová pomoc, že žádný problém nemusí být banální a hlavně člověk na něj nemusí být sám. Žáci se seznámili s různými krizemi a museli vymýšlet 

ve skupinách, jak se v těchto situacích zachovat. Taktéž nám byl osvětlen provozem centra i aktuálními problémy a jejich typy řešení.                                                                    Mgr. Lenka Hejduková 
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Třída 2C PS se po oba dny dobře bavila  

Turistická vycházka k Třemošenskému a Kamennému rybníku 

V úterý jsme se zúčastnili besedy v Diakonii na téma "Životní krize". Studenti se 

se zájmem zapojili do připravených aktivit.  

Ve středu se konala prohlídka Zoologické zahrady i s výkladem a ukázkou cvičených 

dravců.                                                                          Mgr. Anna Karpíšková 

Článek 

Namísto průmyslové 
revoluce pravěk 
 

Prosím, nelekejte se! jedná se jen o nepatrnou 

změnu v programu! 

Dne 13. 4. se měla třída 2D PS zúčastnit 

prohlídky Západočeského muzea s doprovod-

ným programem Průmyslová revoluce. Z tech-

nických důvodů se posunul jak čas prohlídky, tak 

i čas, v němž se žáci díky zajímavému výkladu 

a dobře promyšlené expozici ocitli: Pravěk! 

O tom, že se všem akce moc líbila, svědčí i 

fotografie, které zaslala Mgr. Barbara Stewart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 13.4.2022 jsme se s třídou 2 CPS v rámci aktivit EVVO zúčastnili pěší turistické vycházky 

k Třemošenskému a Kamennému rybníku. 

Třemošenský rybník, patřící do Bolevecké rybniční soustavy, byl dříve určen výhradně k chovu ryb, 

v posledních letech je jeho hlavní funkce rekreační a důležitá je i ekologická hodnota lokality. Rybník 

zarostl v roce 2009 stolístkem klasnatým, který sice zajistil výbornou kvalitu vody, ale v rybníku nešlo 

plavat. Proto byla dvakrát odstraněna biomasa rostlin vodními kosami. Tímto způsobem se bude 

pokračovat i v následujících letech. 

Kamenný rybník také patří do Bolevecké rybniční soustavy, rozsáhlého ekosystému rybníků na 

Boleveckém potoce a jeho přítocích. Voda v Kamenném rybníce má hnědý nádech díky výluhům 

z rašelinišť. Mikrobiální znečištění je velmi nízké a voda je vhodná ke koupání. Rybník je obklopen 

borovicovým lesem. Na západě a severozápadě přechází v rašeliniště, které je od roku 1997 vyhlášeno 

přírodní rezervací. 

Naším cílem se stala skupina posilovacích strojů na okraji lesa u Kamenného rybníka. Vycházku jsme 

završili druhou částí soutěže o nejlepší snímek. Nejzdařilejší fotografie přikládám. 

Ing. Monika Muhr-Grimm, 

 

2D PS na naučné stezce kolem Boleveckých rybníků Komentovaná prohlídka plzeňské ZOO 

Dne 12.4.2022 jsme se zúčastnili s třídou 2 CPS komentované prohlídky plzeňské ZOO v rámci aktivit EVVO. Počasí nám přálo a prohlídku jsme si mohli skutečně 

užít naplno. Přispěl k tomu i fundovaný výklad průvodkyně Kláry, která svoji práci dělá opravdu celým srdcem. 

Plzeňská ZOO je druhou nejstarší v ČR po Liberci a největší ZOO v ČR vůbec. Najdeme v ní 1160 druhů živočichů. Letos oslaví 96. narozeniny a od 60. let minulého 

století je umístěna v areálu na Lochotíně. Je spojena i s botanickou zahradou. 

Jednotlivé sekce jsou rozděleny podle barev – každá barva symbolizuje jiný světadíl – a nalezneme zde zvířata pro tuto oblast typická. Najdeme tu i různé zajímavosti 

– např. největšího ptáka světa pštrosa i nejmenšího ptáčka – kolibříka, kterého plzeňská ZOO chová jako jediná ZOO v ČR. Zajímavostí je i zmenšená řeka Úhlava, 

která zaujímá délku pouhých 100 m.  

Prohlídku jsme si zpestřili soutěží o nejpůsobivější fotografii. Vítězné snímky přikládám.                                                                                    Ing. Monika Muhr-Grimm 

 

1B PS měla na programu přednášku v Diakonii i návštěvu ZOO 

Foto: Mgr. Barbara Stewart 

Kouzelná Akvatera 
 

Posílám fotky z 13. 4., kdy jsme spolu s žáky 3MSR navštívili AKVATERA.  

Zde byla opět domluvena komentovaná prohlídka, která byla plná zajímavých 

informacích o hadech českých i těch, které můžeme najít v „království jedu“ 

v plzeňské zoo. Měli jsme možnost si jednoho z hadů pohladit (z toho bohužel fotku 

nemám). Také jsme se dozvěděli mnoho o Madagaskaru nebo korálových útesech a 

jedovatých žabkách.  

V rámci první pomoci jsme probrali první pomoc při uštknutí a zajímavé příběhy 

z praxe ošetřovatelů hadů.                                               Mgr. Věra Zapletalová 

 

Odpověď 

A co žáci dalších tříd?  


