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Zdravotnické kapky 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 
příspěvková organizace 

Kostelní 9, 460 31 LIBEREC ,Tel. 482710016, tel,fax 485100750 , http://www.szs-lib.cz 

 

Zadání znělo, 

napsat 8 - 10 vět o 

dni na Báňské 

záchranné službě. 

Docela málo na tak 

velký zážitek, ne?   

1.číslo – 2013/2014  Připravované události 

 
- Vánoční soutěž 
 
-  Vánoční filmová 

noc  
 
 
 
    
  

 

 

 

 

 

 

PRO ŢÁKY ŠKOLY, PEDAGOGY, RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY , PARTNERY ŠKOLY  
a všechny ostatní, které dění v této škole zajímá 

Opět zde naleznete aktuality o dění ve škole,  

která nás připravuje na povolání,  

 jeţ je současně i posláním  

 

 

  

 

Skvěle 
namaskovaná a 
zahraná zranění 
v reálném 
prostoru. 

http://www.szs-lib.cz/


 

      

 

 

 

 

 

Něco na dobrou náladu: 

 

Při hodině biologie se ptá Max 

učitelky: 

Max: "Co je to - má to šest 

noh, velké oči a je to chlupa-

té?!" 

Učitelka: "Nevím Maxíku." 

Max: "Škoda já taky ne, ale 

sedí vám to na hlavě." 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 Máš starosti s učením?                                                Nevyhovuje ti styl výuky?          

 Koukají na tebe spolužáci jako na exota?               Nebo máš prostě nějaké 

trápení ? 

Navštiv výchovnou poradkyni –   

                                              Mgr. Ilonu Kopeckou 

 
konzultační hodiny:      pondělí  13.10  -  13.55   

                                        úterý      12.15  -  13.55  

                                       nebo kdykoliv po osobní dohodě        

 

Je ti hloupé chodit do kabinetu a máš něco na srdci ?     

Vyuţij schránku důvěry – pod nástěnkou se suplováním. 

 

   „Sdílená radost je dvojnásobná radost a sdílené trápení je poloviční trápení“ 

 

 
Kolik nás je??? 
 
V oboru Zdravotnický asistent 354 
žáků. 
 
V oboru Ošetřovatel 43 žáků. 
 
V oboru Diplomovaná všeobecná 
sestra je 71 žáků. 
 
 
 Všem přejeme úspěšný rozběh 
školního roku 2013/2014. 
 
 

 

Školní rok 2013/2014 

 

 

Adresa naší školy: 

SZŠ a VOŠ zdrav.,  

příspěvková organizace 

Kostelní 9 

Liberec 

Telefon: 

482 710 016 

Fax: 

425 510 750 

 

Web:  

http://www.szs-lib.cz 

 

 

 

 

Stránka 1 

 

„Úspěch není 
definitivní, nezdar 

není osudný: 
význam má pouze 

odvaha 
pokračovat.“ 

 

 

Říjen  2013 ● Ročník 4, číslo 1 , Zdravotnické kapky ● 

 

http://www.szs-lib.cz/


OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2012/2013 

 

Sestřičky v ocelárně  aneb návštěva 
Finska 

Když jsem dostala možnost se díky projektu E-FFECT podívat do země, kterou jsem 
vždy chtěla navštívit - do Finska - nešlo jinak než souhlasit. A tak jsme se tedy 9. 
dubna spolu se spolužačkou Jiřkou, paní učitelkou Metelcovou a paní ředitelkou 
vydaly na dlouhou cestu. 
Naší první zastávkou bylo letiště v Helsinkách, kde jsme strávily vyčerpávajících pět 
hodin před dalším letem do Oulu. Po další hodině letu, jsme se z Oulu taxíkem 
nechaly přepravit do hotelu v menším městečku Raahe, kde jsme spolu s mojí 
spolužačkou prozkoumaly pokoj a ihned zapadly do postele po vysilující celodenní 
cestě. 
 

 
 

Druhý den, tedy ve středu, jsme se seznámily s ostatními účastníky projektu. Po 
snídani jsme navštívily školu v Raahe, kde nás uvítali s malými vlaječkami v jídelně 
a nápisy „Vítejte“, pro každou účastněnou zemi v rodném jazyce. Dále nás tu čekal 
menší úkol (vypracovat článek o projektu), poté jsme se prošly po škole a podívaly 
se do jejich menšího školního muzea. Naším dalším cílem bylo podívat se, jak se 



tvoří noviny Raahen Seutu. Zjistily jsme, co všechno novinařina obnáší, a dokonce 
o nás vyšel i článek, kde se čtyřmi účastníky projektu byl i rozhovor.  
Po skvělém obědě, který nám poskytli ve škole, jsme se vydaly za dalším cílem naší 
návštěvy, což byla továrna na výrobu oceli. No…, co na to jenom říct. Oblékly jsme 
se do jakýchsi bund, která nejmenší mi byla po kolena, na hlavách jsme měly 
helmy, v uších špunty a mohly jsme prozkoumat zblízka, jak to všechno v ocelárně 
chodí. Bylo tu, díky rozžhavené oceli, neskutečné vedro, kvůli špuntům toho 
nebylo moc slyšet, ale i tak to bylo docela zajímavé. Poté jsme se vydaly zpět do 
hotelu a zbývající čas využily k osobnímu volnu. 
Následující den jsme náš pobyt začaly opět ve škole, kde jsme dokončily naše 
články a daly si oběd. Poté jsme se vydaly do muzea v Raahe, kde jsme toho 
bohužel moc vidět nemohly, protože muzeum je teprve ve výstavbě. Následně 
jsme se vrátily zpět do hotelu, sbalily kufry a nasedly do autobusu, který nás 
odvezl do Pattijoen veteraanimaja, což bylo jedno z nejkrásnějších míst, jaké jsme 
zde viděly. Jednalo se o chatku u moře, kde jsme si trošku zadováděly při 
venkovních aktivitách (například fotbal ve sněhu), prošly se po zamrzlém moři, 
vyzkoušely finskou saunu, daly si výbornou večeři a byly jsme obdarovány 
certifikáty. Pak už nám na konci dne zbývalo akorát nasednout opět do autobusu a 
vydat se na delší cestu zpět do Oulu, kde jsme se ubytovaly ve větším hotelu, ze 
kterého jsme si s mojí spolužačkou „sedly na zadek“. 
V pátek jsme navštívily vědecké centrum Tietomaa, což je něco na způsob 
libereckého IQ parku a tady jsme se za ty přibližně tři hodiny vyblbly dosyta. Dále 
jsme se po obědě vydaly do historického muzea v Oulu a poté jsme měly volný čas 
na nákupy (všude plno lidí a ceny, že se z nich protáčely panenky, takže nic moc) a 
na podniknutí něčeho s našimi partnery z ostatních zemí (toho jsme využily 
dostatečně).  
No a v sobotu už nám zbývalo akorát sbalit kufry, přeletět z Oulu do Helsinek, tam 
strávit dalších šílených pět hodin na letišti, poté doletět do Prahy, z Prahy se 
dopravit autem do Liberce a náš výlet za krásami Finska byl u konce. Celkově můžu 
říct, že jsem si to náramně užila, Finsko je nádherná země. Počasí tu bylo skvělé, 
lidi byli milí (mimochodem Finové jsou neuvěřitelně krásní kluci ) a prostě 
všechno předčilo mé očekávání. Ráda bych se tam jednou vrátila.  
                                                                                                Jiřina Votřelová  
 

 

 



Odborná exkurze  

          20.6.2013 – 21.6.2013 

 
Tak jako každoročně vyrazily třetí ročníku oboru Zdravotnický asistent na 
odbornou exkurzi do Osvětimi. 
 

 
 

 

DEN S PRVNÍ POMOCÍ  
 

Dne 2. 5. 2013 se uskutečnil "Den s první pomocí" na Základní škole ve Frýdlantu. 

Ţáci loňské 3. ZAB a 3. ZAC se výborně zhostili role figurantů a školitelů. 

Cílem akce bylo přiblíţit poskytování první pomoci ţákům devátých ročníků, kteří 

měli za úkol na deseti stanovištích poskytnout PP. Velmi je zaujala namaskovaná 

zranění, která vypadala jako skutečná. 

"Den s PP" se vydařil, ţáci odcházeli spokojeni a bohatší o znalosti z oblasti PP. 

 

Chtěla bych touto cestou poděkovat kolegyním Mgr. Novákové, Mgr. 

Stejskalové a ţákyním loňského třetího ročníku za pomoc a aktivní přístup. 

 

                                                                                                  Mgr. Milada Kochanová 

 



VÝCHOVA KE ZDRAVÍ  

 

Projektový den proběhl jiţ po šesté, ceny věnovalo SZZ při SZŠ a VOŠ zdrav. 

v Liberci. Akce se konala v prostorách konferenčního sálu Nemocnice Liberec 

na oddělení patologie. 

Nejlepší prezentace byla ohodnocena šekem do Intersportu v hodnotě 600 Kč, 

druhé místo v hodnotě 400 Kč a třetí místo v hodnotě 300 Kč.  

 

Novinkou byla letos soutěţ o nejhezčí fotografii na dané téma a video. Tyto 

soutěţe probíhaly na škole a ţáci hlasovali o nejlepších příspěvcích. První místa 

byla ohodnocena šekem do Fotolabu v hodnotě 500 Kč. 

 

Téma školního roku 2013/2014 bylo -  Zdraví - můj životní styl. 
 

A jak zmíněná soutěţ dopadla: 

 

Vítězné prezentace: 

 

1. Místo: 
Vývoj jedince s poruchou autistického spektra   
Adamová Barbora 
 
2. Místo: 
Tetování  
Bulířová Barbora 
 
3. Místo: 
Pohádka  
Strnadová Iveta a Loudová Anna Marie 
 

 

                                                      Gratulujeme! 



Školní rok 2013 / 2014 
 
SVĚTLUŠKA      
 
Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého 
rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se 
rozhodli darovat nevidomým trochu světla. 

PRODEJNÍ SBÍRKA proběhla 9.  - 11. září 2013 

V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ - od dobrovolníků v 
originálním kostýmu broučka jsme si mohli zakoupit 
náramek, který svítí ve tmě, tykadla nebo placku.. Symbolický příspěvek v hodnotě 
40 Kč, 50 Kč, 60 Kč nebo 70 Kč a výše byl sbírán do zapečetěných lucerniček 
dobrovolníků.  

Do sbírky jsme se zapojili i my a díky nám na účet přibylo 8 715 Kč. 

 
 
 

VÍTÁNÍ DO PRAXE 
 
Dne 13.9.2013, tak jako 
každoročně, se konalo Vítání 
do praxe. Tentokráte se to 
týkalo třetích ročníků oboru 
Zdravotnický asistent a prvního 
ročníku oboru Diplomovaná 
všeobecná sestra. Vítání se 
konalo v prostorách 
přednáškového sálu na 
oddělení patologie nemocnice 
Liberec. 



HARMONIZAČNÍ DNY 1. ROČNÍKŮ 
Harmonizační dny probíhaly ve od 4.9.2013 do 10.9.2013 

 
Ohlasy a postřehy žáků prvních ročníků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Moc se mi líbilo, že jsme se po-
znali jako kolektiv, ale nelíbilo 
se mi, že porce jídla byly malé a 
taky nebylo dost teplé vody. 
Jinak super, těším se na další 
akce s naší třídou.        Týna 
 

Líbily se mi hry zaměřené na 
poznání a stmelení kolektivu, 
i když občas se někdo tmelit 
nechtěl, ale nakonec jsme se 
všichni seznámili a bylo to 
fajn.                Niki 
 

Prostředí bylo hezké, 
akorát jídla mohlo být víc 
a taky počasí mohlo být 
lepší.                        Jana 
 

Líbily se mi hry venku, po-
časí nám přálo, bylo to fajn, 
škoda, že jsme nemohli zů-
stat déle.            Martina 
 

Těším se na další akce 
se třídou, myslím, že 
budeme dobrý kolek-
tiv.                 Zuzka 

 

 



Zápis č. 1 ze schůzky Školního parlamentu 
 

Datum konání: 11. října 2013 ve 13:00 hodin  
Přítomni: Mgr. Jana Urbanová – ředitelka školy, Mgr. Petra Hoffmannová – ZŘŠ, 

Mgr. Ilona Kopecká – výchovná poradkyně, Mgr. Barbora Sojáková – 
metodička prevence rizikového chování 
 
Zástupci jednotlivých tříd a studijních skupin – viz prezenční listina 

 
1. ředitelka školy (ŘŠ) přivítala všechny zúčastněné, představila zástupce pe-

dagogického sboru 
2. ředitelka školy informovala o oficiálním facebooku a riziku při spuštění neo-

ficiální verze, kterou „obhospodařuje“ někdo jiný než vedení školy 
3. byla nabídnuta možnost objednání školních triček (98,- Kč)                                                     

a  fleecových vest (283,- Kč) – do 25. 10. 2013 zástupci tříd účastnící se par-
lamentu donesou ředitelce školy objednávku spolu s finančními prostředky, 
aby bylo možné trička a vesty objednat (CO NEBUDE ZAPLACENO, NEBUDE 
OBJEDNÁNO) 

4. ředitelka školy seznámila s možností zapojení všech do organizace plesu a 
vyzvala třetí ročníky, aby kontaktovaly MUDr. Schleiderovou, která organi-
zuje „Vědomostní soutěž“ během plesu  

5. přítomní byli seznámeni s pravidly uznávání zameškaných hodin v TEV, které 
projednala komise exaktních předmětů – tyto informace dostanou i TU 

 
 
6. výchovná poradkyně: 

 vyzvala žáky prvních (ale i ostatních) ročníků k využívání konzultačních 
hodin pro metodickou pomoc při potížích ve výuce 

 upozornila na potřebu konzultace před podáním přihlášky k MZ u žá-
ků/kyň se SPU (třetí ročníky zjistit informace včas, čtvrté ročníky ne-
zapomenout přiložit k přihlášce) 

 informovala o zveřejnění seznamu VŠ a VOŠ pro přihlašování 
k přijímacím řízením – vychází v listopadu 

7. metodička prevence rizikového chování: 
 upozornila na úpravu Školního řádu, která se bude týkat oblasti šikany 



 informovala o akcích a jejich organizacích (nejblíže termínově 1. – 2. 
ročníky MAJÁK, ročníky oboru OSE budou mít specifické programy „ši-
té na míru“) 

8. zástupkyně ŘŠ: 
 upozornila na změny v učebnách tříd 1. ZA A  a 2. ZA A 
 diskutovala se žáky/kyněmi SZŠ (Ž) a studenty/tkami DVS (S) nad 

změnami uveřejňování suplování na webu – pro Ž a S  je to na PC ne-
přehledné, ale v mobilním telefonu celkem přehledné, vadí jen trochu 
slovenština 

 vyslechla prosbu, jestli by se nedalo zamyslet nad změnou rozvrhu 1. 
OSE, aby neměla zbytečné dvě hodiny pauzy mezi předměty; dále pak 
zjistit duplicitu témat v ŠVP (viz. Rodinná výchova – byl uveden pří-
klad) 

 
 
PODNĚTY OSTATNÍCH – DISKUZE : 
 
9. žák Nedomanský vznesl dotaz, kdy bude funkční vnější vstup do programu 

BAKALÁŘI – škola je již programově připravena na spuštění této aplikace, 
nyní čekáme na zpřístupnění od smluvní firmy. Budeme na ni apelovat, aby 
bylo možné vstupní hesla předat do třídních schůzek. 

10. student Vinš vznesl dotaz, zda by bylo možné při vzniklých suplováních 
v jejich třídě počítat s náhradami Anatomie (ANF), která jim nyní významně 
odpadá, vzhledem k akcím konaným ve čtvrtek – samozřejmě ZŘŠ se bude 
snažit kombinovat suplování tak, aby bylo možné ANF nahradit 

11. na závěr proběhla diskuze posledních ročníků na termínem PLESOVÉHO 
VÝBORU, který bude 8. 11. 2013 ve třídě 41 od 13:10 hodin. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NA ZÁVĚR ředitelka školy 
INFORMOVALA  O PLÁNOVANÉM 
ŠKOLNÍM ZÁJEZDU DO ANGLIE – 
Pojďte s vedením školy „stopovat 
a bavit se“, který se uskuteční ve 
dnech 17. 4. 2014 – 21. 4. 2014. 
 
 Veškeré informace v případě 
zájmu podá ředitelka školy.  
 
NEVÁHEJTE - ODEVZDÁNÍ 
NÁVRATKY JE DATOVÁNO NA 25. 
10. 2013 A JE OMEZENÁ 
KAPACITA V AUTOBUSE. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Sepsala : Mgr. Jana Urbanová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEVÁHEJ A ZACHRAŇUJ 

 
Název soutěže, který si vymysleli žáci sami. Tento úkol dostali žáci třetích ročníků. 
3.ZAC se z úkolu chtěla „vykroutit“, ale nakonec po intervenci paní učitelky 
společně vymysleli výherní název soutěže. 
Soutěž se konala v Hamru na Jezeře v prostorách Báňské záchranné služby ve 
dnech 24.10.2013 -25.10.2013.             
Účastnili se jí žáci třetích ročníků oboru Zdravotnický asistent, figuranty byli 
studenti 1.DVS a část třídy 4.ZAB. Cílem této soutěže bylo vyzkoušet si první 
pomoc v podmínkách jiných, než poskytuje budova školy.  
Součástí soutěže byl i vědomostní test a zkouška ve slaňování.  A protože 
preventivních programů není nikdy dost, navštívili nás pracovníci sdružení        
Most k naději a velmi zajímavě vyprávěli o problematice drogové závislosti.  
 
Soutěžilo se o putovní pohár a všichni účastníci 
si odnesli buton s názvem soutěže a logem školy 
na památku. 
A kdo vyhrál? 

1. místo obsadilo družstvo 3. ZAB ve složení: 
  Nikola Pavlištová 
  Nikol Patzaková 
  Monika Punčochářová 
  Sabina Nichtová 
                                            Gratulujeme! 
 
 

 
A jak se tyto dny vyvedly? Nejlépe se to dá posoudit z reakcí zúčastněných. 
 
Projektový den PP s názvem Neváhej a zachraňuj mi zpočátku přišel jako zbyteč-
ně ztracený čas. Když jsem ale dorazila na místo a dostala se do té pohodové 
atmosféry, tak jsem pochopila, že tomu tak nebude. Přednáška byla velice zají-
mavá, poutavá a chvílemi i vtipně pojatá. Místní záchranáři byli moc milí a 
opravdu trpěliví, i s učitelským sborem byla řeč. Co se mi ale líbilo nejvíce, byly 
herecké výkony našich studentek, které předstíraly zraněné. Z celého dne jsem si 
odnesla spoustu zážitků, ale i nových znalostí a dovedností.                     Zuzka 



 
Zadání znělo, napsat 8 - 10 vět o dni na Báňské záchranné službě. Docela málo na 
tak velký zážitek, ne?   
Naše skupina byla první, která psala písemný test. Ten pocit, když sedíte venku a 
slyšíte neskutečný řev našich dokonalých figurantů, to se nedá jen tak popsat. Po 
testu jsme šly na slaňování, takže jsme mohly být ještě pár minut v klidu. Upřím-
ně jsem čekala, že budeme slaňovat z větší výšky, ale vzhledem k některým hys-
terickým spolužačkám bylo lepší, když jsme se držely trošku při zemi.   
A pak přišlo to hlavní. Vkročit do Dýmnice a zachraňovat. Chvíli jsem si myslela, 
že při všem tom křičení začnu panikařit, ale pak mě to záhadně přešlo. Skvěle 
namaskovaná a zahraná zranění v reálném prosto-
ru. A jestli si myslíte, že se s 153cm výšky při trans-
portu nemocného nemůžete praštit do hlavy o 
trám, tak opravdu můžete. Pro naši skupinu končil 
den přednáškou o závislosti na drogách. Setkání 
s lidmi, kteří se závislými lidmi pracují a řeknou 
všechno, jak to opravdu je. Klidně bych jela zno-
va!!!                              Kristýna 
 

Dne 24.10.2013 se konala První 
pomoc pod názvem Neváhej a 
zachraňuj na Báňské záchranné 
službě. Akce byla rozdělena na tři 
disciplíny a to test, slaňování a 
první pomoc. Ze slaňování jsem 
měla skvělý pocit, zvládla jsem to 
beze strachu. První pomoc byla 
zajímavá, nejvíce mě zaujaly fi-

gurantky, které hrály studentky ze školy (1.DVS a 4.ZAB) a také maskovaná zra-
nění. Bylo to perfektní, proto doporučuji si to vyzkoušet.                                             
Veronika 
Mně se akce celkově líbila. Nejvíc asi slaňování, kde jsem opět překonala sama 
sebe. Program o drogách byl zajímavý. První pomoc byla fajn. Namaskování byla 



poměrně autentická, a tudíž jsem měla aspoň trochu pocit, že se figuranti nachá-
zejí v ohrožení života.    Bára 
 
 

Před dnem D jsem měla smíšené poci-
ty, protože jsem nevěděla, co mě če-
ká a do čeho jdu. Byla jsem příjemně 
překvapena. Dopolední přednáška o 
drogách byla velmi zajímavá a první 
pomoc se mi líbila z celého dne nejví-
ce. Figuranti zahráli zraněné opravdu 
skvěle, všechny jsme zachránily, a 
akorát jsem si potvrdila, že tohle je 
to, co chci v budoucnu dělat. Slaňo-
vání byla moje noční můra, ale 
ochotný záchranář sjel dolů se mnou.                 

                                                                               Den velmi pěkný.         Tereza 
 
 

Ráno jsem měla velké obavy a strach z následují-
cího dne, ale vše nakonec dopadlo dobře.První 
dojmy mi způsobily stres a paniku, ale po po-
skytnutí první pomoci jsem byla nadšená.  Nevá-
hej a zachraňuj ve mě zanechalo příjemný pocit, 
že můžu někomu pomoct. Celý den se mi náram-
ně moc líbil a byla bych ráda za další akci. Dou-
fám, že další ročníky si to taky užijí! :)      Kinga 
 
 
Na první pomoci se mi líbilo, překvapilo mě (mi-
le), že i přestože jsme věděli, že jsou to naše spo-
lužačky ze školy, tak v nás dokázaly vybudit neu-
věřitelné emoce a adrenalin. Mrzí mě, že jsme 

nemohly jet jako třída, protože pak by to bylo ještě lepší, ale i tak jsme si akci 
užily. S děvčaty nás to bavilo natolik, že jsme si říkaly, že je škoda, že jedeme jen 
na jeden den:-))     Dominika 
 



Ve čtvrtek 24.10.2013 jsem zažila skvělý zážitek se skvělými lidmi. Ráno jsme 
odjeli směr Hamr na Jezeře, kde jsme měli sraz s učitelkami před sídlem 
Báňských záchranářů. Měli jsme za úkol namaskovat se a zaujmout pozice 
zraněných. Bylo to v prostorách Dýmnice, což bylo skvělé. Holkám jsem trochu 
záviděla, protože naše třída měla první pomoc v suterénu naší školy. Roli 
figurantky jsem si moc užívala. A doufám, že jakmile bude další taková akce, že 
pojedeme zase. Myslím si, že akce holkám ze třetího ročníku dala mnoho nových 
zážitků a poznatků. Přece jen takhle v reálu je to jiné, než jen tak ve škole v 
klidu. A hlavně si mohli všichni  zkusit slaňování, což byl taky velký zážitek. 
Některé dívky se rozplakaly, ale byl tam skvělý záchranář, a nakonec 99% děvčat 
to zvládla. I já jsem si to zkusila a musím uznat, že to bylo super. A tak tuto akci 
hodnotím jako  velmi povedenou a doufám, že nebyla naposled. 
 A musím uznat, že i přítomnost učitelek byla skvělá.                                                                                                                                       
Andrea 
 

Na konci každého dne žáci vyplňovali autoevaluační dotazník. 
 
                                                                                         Známkování od studentů – "jako ve škole" 

Otázky 1 2 3 4 5 Průměr 

Způsob provedení akce (sraz a rozchod na místě konání) 25 19 6 3 0 1,75 

Vaše spokojenost s náplní akce 40 11 2 0 0 1,28 

Vaše spokojenost s průběhem akce 36 12 2 2 1 1,4 

Hodnotíte akci jako přínosnou z hlediska Vaší budoucí 
profese 

38 9 3 3 0 1,45 

Měli byste zájem o další podobnou akci 38 9 3 2 1 1,47 

Zhodnoťte zvé znalosti před akcí 4 18 27 1 3 2,64 

Zhodnoťte zvé znalosti po akci 14 28 6 1 0 1,74 

Hodnocení první pomoci 39 9 1 4 0 1,43 

Hodnocení slaňování 47 4 2 0 0 1,15 

Hodnocení preventivního programu 42 10 1 0 0 1,23 

 

                                       Autorky projektového dne: Ing. Adéla Fáberová 
                                                                                     Mgr. Milada Kochanová 
          
                                                                            MUDr. Monika Schleiderová 



ZEPTALY JSME SE PRVNÍCH ROČNÍKŮ 

 

Opět nás zajímaly první dojmy žákyň a žáků našich prvních ročníků. 

 

Mezi klady, a těch bylo nepoměrně více, prváci uvedli: 

 

 

 

 

 

 

 

A co naopak vnímali záporně: 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                  Všem za názory děkuje redakce ZK 

 
Skvělá kantýna a ochotný pan školník 
Jednoznačně příjemní a vstřícní kantoři 
Kázeň v hodinách oproti základce 
Dobré vybavení učeben 
Zajímavá výuka na interaktivních tabulích 
Hezké a čisté prostředí uvnitř školy 
Dobré mezilidské vztahy v třídním kolektivu 
Možnost konzultačních hodin vyučujících 
 

 

Malá tělocvična 
Dlouhý rozvrh a brzká první hodina 
Hodně učení  
Staveniště okolo školy 



KDO BY TO NEZNAL 

 

Na začátku kaţdého prvního ročníku si 

ţáci prvních ročníků doma vyrábějí 

gumového medvídka. Nakonec však 

vznikají různé zvířátka nebo tvary. 

A jak je tvoříme? 

Vazivo  obsahuje  kolagenní vlákna. Základem kaţdého vlákna je bílkovina 

kolagen. Vařením kolagen depolymerizuje a vzniká klih. 

Ţáci si zakoupili  v řeznictví vepřové koleno nebo noţičky a mohli začít. Soutěţilo 

se o čokoládu. Fantazii se  meze nekladly, takţe výsledky nepřipomínaly jen 

medvídky, coţ samozřejmě vůbec nevadilo, ale proces klihovatění pochopili 

všichni.  

 

Letos se nám výtvory obzvlášť podařily, a tak paní učitelka kupovala 14 čokolád. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Vodráţková – 

1.ZAC 
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SPORTOVNÍ STRÁNKA 
 

XV.ROČNÍK ZÁVODU HORSKÝCH KOL DO 
VRCHU 
 
 

 

Přebor středních škol v lehké atletice – 
Středoškolský Corny pohár – září 2013 
 
 Okresní kolo – 2. místo v soutěži družstev 
 Krajské kolo – 5. místo v soutěži družstev – závod proběhl v Turnově 
 
Jednotlivci – Nikola Černá – 3. místo ve vrhu koulí 
 
Reprezentovaly nás :  
Janatová Nikola, Hvězdová Šárka, Bartoňová 
Pavlína, Černá Nikola, Švadlenová Kristýna, 
Ullbrichová Daniela a Dominika 
 
 
 
Okresní kolo středních škol v přespolním běhu 
 

4.října 2013  
Reprezentovali nás a trať dlouhou 5 km v terénu 
běželi: 
Čížek Jan ( 8.místo) Dlouhý Jan ( 12.místo), Vodička 
David (22. Místo), dále Nedomanský Martin a Burdys 
Michal – pro zranění nedokončili závod ,a tedy jsme v 
závodě družstev nemohli být hodnoceni, protože 
nedoběhlo celé kompletní družstvo.  

 
 

 

 

 

Redakční rada:  MUDr. M. Schleiderová a Mgr. K. Lajksnerová    

 


