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Školství
ZŠ MAZURSKÁ

Záchranáři
předvedli, jak
pomoci popáleným

n Již podruhé se na naší škole uskutečnil program
„Dny pro záchranu života“, v jehož rámci jsme měli
možnost zažít první pomoc se záchranáři.
Letos byly tématem popáleniny
a dušení a po informacemi
nabité přednášce jsme získali
diplom „Mladý záchranář“.
Povídali jsme si o příčinách,
které mohou vést k oběma
typům úrazů a nehod. Pan
záchranář nás namaskoval podle
jednotlivých stupňů popálenin
a my jsme je poté ošetřovali.
Vypadalo to velmi věrohodně
a ne pro každého to byla jen hra.
Velmi dobře jsme si poradili
i s poraněním od elektrického
proudu a znovu vyzkoušeli
i masáž srdce.
Na téma dušení jsme se těšili,
jelikož jsme měli slíbeno „zapálit
školu“. A i když to byl jen kouř

z přístroje, byla to velká zábava,
protože jsme se učili opouštět
prostory plné kouře, a to
plazením.
Na závěr jsme si prohlédli
sanitku a postarali se o pacienta,
kterého si zahrál jeden z našich
žáků. Čas nám rychle utekl,
neboť nás vše velmi bavilo a měli
jsme úžasné průvodce – záchranáře, kteří uměli vše dobře
podat, vysvětlit, vtáhnout nás
do problému a zaktivizovat.
Děkujeme celému záchranářskému týmu za skvělou spolupráci
a těšíme se na další díly jejich
programu pro školy.
ŽÁCI ZŠ MAZURSKÁ

ŽÁCI NAVŠTÍVILI „PARLAMENT“

JEDEN Z ŽÁKŮ školy posloužil jako zraněný figurant.

ZŠ ŽERNOSECKÁ

Turnaj ve vybíjené,
poděkování Spirále

Žáci školního parlamentu naší školy navštívili jako každý rok
letos v březnu partnerskou školu ZŠ Pastelka v Mladé Boleslavi.
Pastelka měla pro naše žáky připravený skvělý program v podobě dobrodružné a detektivní únikovky. Poznali jsme tak nejen
žáky, jejich školu, ale i hvězdárnu, která je u školy Pastelky. Závěrečnou odměnou byl sladký poklad ve sborovně, kde jsme se pak
pustili i do vážnější práce.
Všichni vytvořili smíšené pracovní skupiny, ve kterých jsme si
vyměňovali poznatky o práci školních parlamentů, ale i každodenních starostech žáků ZŠ. Došlo i na různé nápady, co a jak
zlepšit nebo změnit, a na další zajímavosti ze školního života.
Už nyní se těšíme, až žáci z Mladé Boleslavi přijedou zase k nám.
Program už máme připravený.
ŽÁCI ZŠ LIBČICKÁ

Učitelé Základní školy Žernosecká 3 v Kobylisích by rádi
prostřednictvím časopisu
Osmička vyjádřili své poděkování DDM Spirála za aktivní
činnost, kterou vykonávají při
pořádání školních sportovních
soutěží pro žáky 1. a 2. stupně
v Praze 8.
Velmi oceňujeme nejen
profesionální přístup, ale
i nadšení, se kterým tyto soutěže pořádají. Velké díky patří
paní Gabriele Mottlové a Richardu Krestovi.
„Turnaj ve vybíjené“, který
se uskutečnil začátkem března,
se konal v prostorách tělocvičen ZŠ Dolákova. Této soutěže
se celkem zúčastnilo 423 žáků
a žákyň z 1. a 2. stupně.
I v letošním školním roce se
žáci naší školy přihlásili na
tento oblíbený turnaj. Na
soutěž se pečlivě připravovali.
A příprava se nám vyplatila.
V kategorii 4. a 5. tříd získala

děvčata 1. místo a postupují
do krajského kola. Chlapci se
umístili na 2. místě. Gratulujeme a držíme palce v dalších
kolech.
Všechny soutěže, které
pořádá DDM Spirála, mají
nejen kvalitu, ale i nemalý
význam pří formování a výchově dětí. Přejeme si, aby
takových nadšenců a aktivit
pro naše děti bylo víc. Ještě
jednou velké DÍKY.
KAMILA TVRDÁ, ZŠ ŽERNOSECKÁ

DĚVČATA z Žernosecké vyhrála
turnaj ve vybíjené.

