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V tomto školskom roku
2013/2014 sa v prvom
turnuse projektu Leonarda da Vinci zúčastnili
žiaci 4.ročníka – Krajčírová Kamila, Scholtzová
Sabina, Kacvinská Katarína, Kuzmiaková Tatiana,
Šmelko Matúš, Gregúrek
Ľubomír, Diabelková Alena, Honeková Magdaléna, Gurovičová Marcela,
Andrášová
Stanislava,
Kulangová Alexandra, Fedorová Michaela, ktorí v
čase od 5. - 19. októbra
pracovali na internom a
chirurgickom oddelení
Kludiánovej nemocnice
v Mladej Boleslave spolu so žiakmi partnerskej
organizácie – Strednej
zdravotníckej školy a
Vyššej odbornej školy
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v Mladej Boleslave. Nemocnica má veľmi dobré
ekonomické zázemie v
podobe automobilového priemyslu v meste, čo
je vidieť aj na vybavení
a zariadení nemocnice. Naši žiaci mali možnosť vyskúšať si svoje
zručnosti a schopnosti v
iných podmienkach ako
boli doteraz zvyknutí. Ale
aj posúdiť prístup, psychologický a etický rozmer starostlivosti v inej
krajine.
V nemalej miere ocenili profesionálnosť
v
práci pracovníkov v sociálnych
zariadeniach ako
Domov dôchodcov Modrý kameň , kde prostredie a prístup
nám ostal hlboko v srdci ako
nezabudnuteľný
a v porovnaní
s našimi skúsenosťami priam
n e u ve r i te ľ ný.
Ďalej to bolo
Celno – oddelenie pre dlhodo-

bo nemocných s krásnym prostredím na okraji
mesta, blízko mestského
parku; Domov Pod Skalami Kurovodice pre ľudí
so zdravotným postihnutím a chráneným bývaním. Centrum 83 pre ľudí
od 7 - 64 rokov s mentálnym a kombinovaným
postihnutím, kde je denný a týždenný stacionár a chránené bývanie.
Praktické a dekoratívne
predmety sme si zakúpili v „Krámečku plném
pohody“, aby sme ich aj
takto podporili a doma
s radosťou spomínali na
milých ľudí, ktorí ich vytvorili.
Vo voľnom čase a cez
víkendy sme čas vyplnili
naozaj bohatým programom. Návšteva Prahy sa
nám na jeden deň málila, tak sme v jednu sobotu obišli najznámejšie
pamiatky – Katedrála sv.
Víta, Starý Kráľovský palác, Vladislavský palác,
Snemovňa, Kostol Všet-

