SPRAVODAJSTVO
NA NÁVŠTEVE V ŠKÔLKE
10. novembra sme navštívili viedli maskovanie rôznych
Materskú škôlku v Krava-

poranení ako sú zatvorená

noch. Naši žiaci (Radka Ko-

zlomenina, odrenina, krvá-

láriková 4.A, Veronika Bo-

canie z nosa, tržná rana na

báková 3. A, Palo Krajč 2.A)

čele. Následne tieto fiktívne

preukázali, čo sa naučili na

rany ošetrili. Po názornej

odborných predmetoch a

ukážke si ošetrovanie pora-

na zdravotníckom krúžku

není vyskúšali aj škôlkari.

a ako to vedia prakticky
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DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

využiť v praxi. Deťom pred-

V piatok 13. novembra
sa na našej škole uskutočnil deň otvorených
dverí. Zúčastnilo sa ho
120 žiakov popradského,
kežmarského a staroľubovnianskeho okresu.
Pozreli si interiér školy,
dozvedeli sa o kritériách
prijímacieho konania
na nasledujúci školský
rok, dozvedeli sa niečo
o štúdiu v študijnom

odbore zdravotnícky
asistent. Na hodinách
odborných predmetov
sme im predviedli ukážky praktického vyučovania, porozprávali sme im
o práci v nemocnici. Veríme, že sme ich oslovili
do takej miery, že sa v
septembri stanú našimi
novými žiakmi.
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PRVÁ POMOC NA ZŠ
Tesne pred jesennými
prázdninami, 28. októbra,
sa žiaci 3.ZA A vybrali
do ZŠ s MŠ v Podolínci,
aby predviedli žiakom 5.
ročníka a školského klubu
ukážky prvej pomoci, ako
napríklad volanie záchranky, čo robiť pri bezvedomí,
či rôzne druhy obväzovej
techniky. Aj keď našou úlo-

hou bolo naučiť deti nové
veci, oni nás milo prekvapili
nielen svojou šikovnosťou,
ale aj svojími vedomosťami
z oblasti poskytovania prvej
pomoci. Zapájali sa do
diskusie a overovali si už
veci, ktoré vedeli.. Veríme,
že sme ich niečo naučili.
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PORANENÉ KOLENÁ
Možno si to dobre pamätáte všetci, ale keď
sme boli malí, veľmi radi
sme padali a naše kolená boli často zodreté,
poranené, ubolené ...
Teraz sme už väčší a
máme možnosť ukázať
malým škôlkárom, že
pádov sa netreba báť a
aj napriek tomu, že sú
ešte malí, svoje drobné

poranenie si môžu ošetriť sami.
Okrem ošetrenia drobných poranení sme malým škôlkárom ukázali
základy prvej pomoci.
Nakoniec sme sa všetci
spolu pohrali a zaspievali si pekné škôlkarske
pesničky. Aj takto môže
vyzerať krásny deň.
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