mladá boleslav
ľubka lopuchová

Dňa 19.9.2010 popoludní pricestovali 6 študenti a vyučujúca
na 2-týždňový pobyt spojený s odbornou výukou na praktickom vyučovaní a spoznávaní iných zdravotníckych a sociálnych
zariadení v regióne.
V pondelok 20.9. sa uskutočnilo zoznámenie s vedením školy
na SZŠ v Poprade, pokračovalo prehliadkou školy a jednotlivých
pracovísk tunajšej nemocnice, v ktorej sa vykonáva praktické
vyučovanie. Popoludní nás čakala prehliadka mesta Poprad.
Utorok bol prvý deň odbornej praxe na dvoch pracoviskách
- neurologickom a detskom oddelení. Žiaci pracovali spoločne
- slovenská a česká študentka, aby sa prehlbovali vzťahy navzájom, ale aj odovzdávali odborné skúsenosti jedných a druhých.
Pekné počasie sme vychutnávali popoludní na Štrbskom
Plese, kde si teplotu vody vyskúšali Boleslavčania bosými
nôžkami.
V stredu 22.9. bol druhý deň odbornej praxe a poobede
opaľovanie a kúpanie v Aquacity Poprad.
Štvrtok sme krásne počasie využili na turistiku - v pláne
bol Lomnický štít, ale došli sme „len“ do Sedla, pre nádherné
počasie boli lístky vypredané, no ani to nám nebránilo, aby sme
sa vystavili hrejivým slnečným lúčom a schladili sa potom aj
menšou guľovačkou.
na š e vzájomn é vz ťah y začali v
V piatok 24.9. sme navštívili sociálne zariadenie pre probléroku 2006 v rámci e - t w inningov é ho mové matky s deťmi, asociálov, bezdomovcov a postihnutých
projektu. po š t y roch rokoch
v Žakovciach. Návšteva tohto zariadenia nás naplnila nielen po
vzájomnje spolupráce sa
odbornej stránke. Popoludní sme už relaxovali v kine pri filme
nav š tevujeme dvakrát ročne .
Román pre mužov..
Sobotu sme sa vyspali do sýtosti, potom prešli mesto a popoludní privítali na stanici p.prof. Kopalovú.
V nedeľu ráno sme odprevadili na
cestu späť p.prof. Rezáčovú, a popoludní si v Maxe zahrali bowling, kde
sme sa mohli porovnávať s profesionálmi .
V pondelok 27.9. sme
pokračovali v odbornej praxi na neurologickom a detskom oddelení.
Utorok sme zhodnotili odbornú
prax a skúsenosti s námestníčkou pre
ošetrovateľstvo tunajšej nemocnice,
a potom sme cestovali do mesta
ako tiahli česi na spišský hrad
Kežmarok, aby sme prešli do časti

zdravoťáci
z čiech v
poprade
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