Den otevřených dveří na SZŠ
V úterý 24. února jsme se na celý dlouhý
den ulili za školy. Jeli jsme všichni z druhého
stupně na Den otevřených dveří klatovské
Střední zdravotnické školy. Hned jak jsme
dorazili, mile nás přivítala jedna z učitelek této
školy. Potom jsme se rozdělili na tři skupiny. Naše skupina se
vydala na prezentaci o 1. pomoci. My jsme se rozdělili ještě na
dvě další skupiny. Jedna, v čele s námi, se odebrala ke stolku
s lékárničkami a jejich vybavením. Žákyně na nás byly moc milé
a vysvětlily nám, k čemu slouží vybavení lékárniček. Potom
jsme se vyměnili s druhou skupinou. Na dalším stanovišti jsme
si zkoušeli umělé dýchání
u dospělého, náctiletého
u batolete. Dostali jsme
jednorázovou roušku a každý si to vyzkoušel.
Po ukončení této zajímavé přednášky jsme se přesunuli
do další
třídy. Opět
jsme byli
rozděleni
na skupinky, naše bedlivě poslouchala
zajímavou prezentaci o druhu přenášení
raněného do bezpečí. A sami jsme si mohli
vyzkoušet, jaké to je nosit člověka na různých
nosítkách, a zároveň se nechat nést. Na druhém
stanovišti jsme si vyslechli ještě přednášku na téma krvácení: jaké druhy jsou a jak je zastavit. Dále
pak přednáška o kouření - velmi poučná. ☺ Všichni jsme poslouchali a ani nemukli, dozvěděli jsme
se totiž i věci, které jsme dosud nevěděli. Najednou přišla jedna
dívka a řekla, že už máme přejít do jiné třídy na přednášku
s tématem Zdravá
výživa, anorexie a
bulimie. Tam jsme
nejdříve probrali
zdravou výživu a
pak nám vysvětlili,
jaké rozdíly jsou mezi těmito nemocemi. Nechybělo
ani pár zajímavých prezentací. Dozvěděli jsme se i o
některých slavných osobnostech, které těmto nemocem podlehly.
Pak už byl konec a my jsme se opět setkali se spolužáky a učiteli. Poděkovali jsme za pěkný
den a odjeli do Plánice. Myslím, že jsme si z toho všeho vzali ponaučení a celý den si užili a naplnili
mozek samými dobrými a užitečnými informacemi.
Jana Hlaváčová 7. třída

