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Do you speak English?
Jarní kurz anglického jazyka
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Naše žákyně Zuzana Bartošková se o jarních prázdninách zúčastnila kurzu anglického jazyka. O svých
zážitcích napsala:
Náš učitel z Velké Británie se první hodinu představil jako Mr. G.
a seznámil nás se svým životem pomocí hry pravda/lež. Celý
týden probíhal s uvolněnou atmosférou. Maturitní témata jsme
prokládali slovními hrami nebo vědomostními soutěžemi. Našly
se i momenty, kdy jsme se smáli, až nás břicho bolelo. Výuka
probíhala tak, že se každý zapojil a měl prostor, kdy mohl ukázat
své znalosti angličtiny. Díky tomu, že Mr. G. má rozhled
o politice, financích a současných problémech, jsme se mohli
dozvědět spoustu nových věcí, přeformulovat své názory
a získat přehled o světě. Kurz se mi zdál po všech stránkách
naprosto skvělý. Účastnila jsem se ho už po třetí a nelituji ani na
chvíli!
Zuzana Bartošková, 3ZDL

Angličtinář roku 2016
Organizace Czech-us vyhlásila letos již popáté soutěž „Angličtinář roku“, která probíhá formou online testu a je určena
pro žáky středních škol a gymnázií. Test byl sestavený na úrovni B1-C1 dle evropského referenčního rámce a jako
každý se rok se testovala znalost poslechu, gramatiky a orientace v textu. Soutěže se zúčastnilo 6311 žáků z 254
škol České republiky. Novinkou byla možnost porovnání svých znalostí také se zahraničními žáky. Naši školu
reprezentovalo 26 šikovných angličtinářů, kteří se snažili získat zajímavé ceny jako např. měsíční pobyt na škole
v Kanadě nebo pracovní program v UK. První příčky soutěže se ale bohužel našim žákům obsadit nepodařilo.
Nejlepších výsledků dosáhl David Fiala ze třídy 4ZDL, který získal 108 bodů z celkových 126. Všem děkuji za účast!
Mgr. Martina Walterová
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Slovo úvodem
OPĚT JE TU MĚSÍC KNIHY!
Onehdy jsem telefonovala do „naší“ knihovny.
vrátit. Bylo by možno je prodloužit? Paní na druhém

nějaká pravidla musí platit, ale přece jen… chodím
do knihovny už několik desítek let a tohle se mi stalo
poprvé. A tak jsem se trochu dětinsky naštvala a řekla si: Dobrá, když vy takhle – já si už u vás žádnou
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Návštěva senátorky doc. MUDr. Milady Emmerové ve škole
Vážení kolegové, žáci a studenti,
dne 17. 2. 2016 navštívila naší školu paní doc.
MUDr. Milada Emmerová, CSc.

Jak bylo mé rozhodnutí ukvapené, jsem zjistila hned

Přátelského jednání s ředitelkou školy se

po vstupu do knihovny. Ovanula mě typická „knihov-

zúčastnila asistentka senátorky Mgr. Ilona

ní“ vůně a já, navzdory svému předsevzetí, se rozběhla k regálům, odkud na mne lákavě vykukovaly

Samcová, Mgr. Jiřina Uhrová, Mgr. Jitka Hav-

barevné hřbety knih… Nabrala jsem si jich plnou

lánová a Mgr. Radka Novotná.

náruč a hnána netrpělivostí pospíchala domů – už

Paní senátorka si prohlédla jednotlivá edukač-

abych věděla, co se v nich skrývá. A kterou začít?

ní centra, která jsou zaměřená na zdravý životní
styl a sociální oblast a krátce pohovořila se

Žádný text na obrazovce počítače nemůže vonět

zahraničními studenty, kteří právě byli v naší

tiskařskou černí, nemůžete se s ním schoulit do

škole v rámci projektu EDISON.

křesla, neuslyšíte šustění obracených stránek. Starý

Hlavním cílem setkání bylo navázat spolupráci

počítač s lehkým srdcem vyhodíme, knihu vyhazujeme zřídkakdy, je to, jako bychom chtěli zahodit

no v roce 2015 propojením Střediska volného

A tak je jisté, že u starého Johna se ještě stále

času dětí RADOVÁNEK v Pallově ulici v Plzni

scházejí Forsythové, podivný úsměv paní Bova-

a spolkem Soužití 2001. Partnerem je napřídomov Domino, základní, střední a vysoké

SZŠ a VOŠZ Plzeň
Karlovarská 99
323 00 Plzeň

se Saturninem. Putovat pouští a pralesem a tázat

školy v kraji.

se: Quo Vadis? Noc v Lisabonu je pořád stejně horká

Mezigenerační

www.zdravka-plzen.cz
zdravka@zdravka-plzen.cz

teď se někdo z vás projíždí posledním kabrioletem,

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

putuje s Stopařem po Galaxii nebo se s třemi

centrum

je

zázemím

otevřenou komunikaci, místem pro bezproblémové setkávání a spolupráci mezi generacemi.
Konkrétně se jedná sdružování osob krajních

Holmes zapaluje dýmku, Schliemann objevuje Tróju,

věkových skupin – dětí, mládeže a seniorů.

zvoní hrana a znějí portugalské sonety.

Žáci a studenti naší školy by se mohli

Nezoufejte, nad knihou se dá snít, i KDYŽ DUBEN

v Mezigeneračním centru realizovat rozmani-

PŘICHÁZÍ – knihomolové jako já dobře vědí, o čem

tou nabídkou edukačních aktivit pro seniory.

je řeč…

V následném období připravíme nabídku progSlávka Michálková

Při rozhovoru se žákyněmi třídy 2B ZA

pro

mušketýry bije za čest krále. I pro vás si Sherlock

Tolik krás má březen! A že uteče jako voda?

senátork navštívila naše edukační
centra – s edukačním centrem Senioři ji
seznámila Mgr. Alena Štroblová

klad Rada seniorů Plzeňského kraje, Dětský

Dorittkou, trpět s Jeanem Valjeanem nebo se smát

a stařec znovu vyplouvá na moře. Možná, že právě

Paní

s Mezigeneračním centrem, které bylo založe-

lidský osud.

ryové okouzluje ctitele a na Větrné hůrce se vítr
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Školní kolo soutěže z psychologie

knížku nepůjčím!

neutišil. Ještě můžeme v koutku plakat s malou

Mgr. Ladislava Mutinská
Ing. Jaroslava Michálková
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pokutu (5 Kč!) a pak se můžeme bavit dál… Ano,

knih. Jenže knihy v sobě mají podivuhodné kouzlo.
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Návštěva senátorky

… a další informace o akcích
školy ve Velikonoční příloze

Výpůjční lhůta titulů uplynula a já jsem je zapomněla

S nástupem počítačů mnozí předpovídali soumrak

Další aktivity
měsíce března
a dubna
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A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

konci drátu byla chladná jako ledovec: Přijďte zaplatit

Školní kolo
soutěže první
pomoci
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STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

ramových činností zájemcům z řad seniorů.
PhDr. Ivana Křížová, ředitelka školy

Foto: Ing. Jaroslava Michálková

Olympiády a soutěže
Školní biologické olympiády

Školní kolo soutěže z psychologie

v kategorii B se skládalo ze tří částí. První

…proběhlo 24. února. Letošním tématem bylo "Motto, kterým se řídím".

dvě části, test a poznávání živočichů

Soutěž se velice vydařila, všechny práce byly velmi zajímavé. Komise se

a rostlin proběhlo dne 27. ledna 2016. Šest

Projekt EDISON na naší škole
Naše škola se jako tradičně zapojila do projektu EDISON, jehož účelem je seznámit žáky a studenty s lidmi odlišných
kultur a eliminovat tak multikulturní předsudky, které mají obzvláště v současné době stoupající tendenci.
Pro letošní rok nám organizátoři mezinárodní studentské organizace AIESEC vybrali stážisty ze šesti zajímavých

nejúspěšnějších žáků postouplilo do prak-

dlouho nemohla dohodnout, kdo byl nejlepší – a nakonec máme čtyři

zemí, a to Íránu (Kimia), Sýrie (Ali), Indonésie (Irene), Číny (Helia), Gruzie (Lika) a Peru (Rodrigo). Během návštěvy

tické části – byli to 3 žáci z 1 LAA, jeden ze

postupující do regionálního kola!

stážistů, kteří vstupovali do hodin anglického jazyka, jsme měli příležitost nejen zhlédnout poutavé prezentace, ale

2 ZDL a druhý ročník oboru Asistent zubního technika reprezentovaliy dvě žákyně.

První místo získala Katka Doan Thu Phung z 3ZDL, která úžasně přednesla problematiku vztahů uvnitř vietnamské

prvním místě se umístila Pavlína

komunity a dnešních tzv. "banánových dětí", které se již narodily v ČR, jsou uvnitř vlastně “bílé“ a chtějí žít podle

Kovářová z 2 AZT, která postupuje do

naší kultury. Zatímco dospělí Vietnamci žijící v České republice tráví většinu času prací, česky mluví špatně a cítí

krajského kola. To sskuteční 15.4.2016 .

stesk po domově, jejich děti mluví česky mnohdy lépe než vietnamsky a ke staré vlasti mají často neujasněný vztah.

Blahopřejeme!

Jak tito mladí cítí svoji identitu? Katka skvěle vyjádřila jejich mezigenerační konflikty a problémy a zároveň vděčnost

Na

NAŠE ZDRÁVKA
Kongo – země
mnoha tváří

také diskutovat na různá témata a přiučit se výrazům jejich rodné řeči. Jako každý rok završila týden strávený se

Ve čtvrtek 11. 2. 2016 se v učebně 219

stážisty závěrečná slavnost Global Village, kam byli zváni všichni žáci a učitelé, aby si vyzkoušeli tradiční kostýmy,

uskutečnila

prohlédli si tradiční předměty či ochutnali pamlsky typické pro danou zemi. Týden strávený se stážisty utekl jako voda,

Štěpána Pastuly. Tématem bylo Kongo

a proto se již teď těšíme na příští ročník.

– jeho současná ekonomicko-politická

Mgr. Martina Walterová

přednáška

cestovate-le

situace a v neposlední řadě také
zdravotnická péče v tomto státě. V

za všechno, co pro ně rodiče obětovali.

Olympiáda z chemie

Na druhém místě se umístila Veronika Obermajerová z 3AZA jejíž úvaha se týkala problematiky sebezdokonalování

má tři části: první část, studijní, byla zadá-

a práce na sobě proto, aby překonala své nízké sebevědomí a naučila se nebát se sebeprosazení. Na třetím místě

na v listopadu, druhá, praktická, proběhla

byla Eva Višňovská z 3AZA, která se svou rodinou má za cíl pomoc bližnímu. Vysvětlila nám problematiku existence

v laboratoři 003 dne 29. 2. 2016 a třetí

organizace „Dobrý anděl“ a její význam pro pomoc rodinám s dětmi, které přivedla těžká nemoc do finanční tísně.

část, test znalostí, se konala 7. 3. 2016.

Pro postup do regionálního kola doporučila porota ještě Barboru Šimkovou ze 3ZDL, která nám představila svoji

Celkem se zúčastnilo 6 žáků, pět ze třídy

cestu k uskutečnění snů.

2 ZDL a jeden z 2 LAA. Na prvním místě

Regionální kolo proběhne 17. 3. 2016, kam jsou pozváni všichni soutěžící jako publikum.

průběhu poutavého vyprávění jsme
měli možnost dozvědět

se mnoho

o zemi, kde není život ani trochu
snadný. Při poslouchání historek a zážitků, které byly někdy vtipné a jindy
zas tak děsivé, že člověku běhal mráz

se umístil Ondřej Vítovec ze 2 LAA, který

Naši stážisté

Netradiční výuka – nejen angličtina, ale i čínština

po zádech, jsme si ostře uvědomili
propastný rozdíl evropského světa

Text: Mgr. Hana Šťastná, foto: Ing. Jaroslava Michálková

postupuje do krajského kola. To se

Abcd

a africké reality.

uskuteční 6. 4. 2016 na katedře chemie

Mnozí z nás se přesto nadchli a rádi by

Pedagogické fakulty ZČU v Plzni.

do zemí třetího světa také vycesto-vali.

Mgr. Jaroslava Opatrná

Takže uvidíme, jestli některá z budoucích přednášek nebude již vedena

Matematická soutěž

třeba některým z našich žáků.

má na naší škole již dlouholetou tradici.
Organizace školního kola se jako obvyk-le
chopily Mgr. Danuše Neubauerová a Ing.

Global Village

Jaroslava Michálková. Dne 16. 3. 2016 se

Vítáme Tě do života!

v učebně 217 sešlo celkem 22 žáků všech
ročníků a oborů. Dva nejús-pěšnější
řešitelé z každé kategorie postu-pují do
celostátního kola. Jsou to z prv-ního
ročníku Blanka Petrášková a Sandra
Kaslová, z

Soutěž zahájila krátkým projevem
Mgr. Hana Šťastná

Celou soutěží prováděla přítomné
žákyně Anna Chaloupková ze 4A ZA

Soutěžící předvedli své prezentace
(na snímku Eva Višňovská ze 3A ZA)

druhého Klára Černíková

Náš kolega Mgr. Radek Hlad se stal
otcem.
Dne 5. března. 2016 se narodila Sandra.

a Lukáš Racek. Třetí ročník budou repre-

Vážila 2140g, měřila 40 cm.

zentopvat Barbora Šimková a Veronika
Merková, čtvrtý pak Jakub Šnajdr a David
Fiala.

Šťastnému tatínkovi srdečně blahopřejeme,

A aby té matematiky nebylo málo, dne

holčičce přejeme do života vše jen to nej-

16.3. proběhla též soutěž

krásnější, hodně zdraví, lásky a rodičovské

Matematický klokan,

péče, spokojené dětství a plno nádherných

kterého se zúčastnili žáci vybraných tříd
1. a 2. ročníků a žáci třídy 3 ZDL. Výsledky
se dozvíme během dubna.
Ing. Jaroslava Michálková
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zážitků.
Porota měla nelehký úkol – vybrat z mnoha výborných
prací ty nejlepší

Vítězky školního kola obdržely za svůj výkon nejen
diplomy, ale i drobné dárkové předměty

Autorky Minialmanachu
Text a foto:
MUDr. Hedvika Bartošková
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