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Už od prvého ročníka sa tešíme všetci na

prax. A keď prídeme do tretieho ročníka,

zrazu máme strach z toho, čo nás čaká.

Na cvičeniach v škole je to

iné ako v nemocnici. V po-

steli vás nečaká figurína, ale

človek. Keď som šla na prax

prvý deň, netušila som čo

ma čaká. Mala som strach a

obavy, že sa mi niečo nepo-

darí alebo niečo popletiem.

Všetky obavy však opadli s

prvým vykročením na oddelenie. Na praxi

nás nesprevádzajú len naše profesorky, ale

i sestričky. Väčšina z nich je veľmi milá a

ukáže nám výkony, ktoré sme sa neučili.

Mnoho výkonov ešte robiť nemôžeme a

preto nás sestričky posielajú hore – dolu s

odbermi a po rôzne výsledky. Od septembra

sme vystriedali viacero oddelení. Nikto nie

je rovnaký, a preto sa nám nepáčia rovnako

všetky oddelenia. Niekde by sme boli radšej

a inde menej. Na každom

oddelení sa však naučíme

niečo iné. Aj sestričky sú

všade rôzne, niektoré nás

chápu a veľa vecí nám

ukážu, ale sú aj také, s

ktorými si nerozumieme.

A, samozrejme, sú tu pa-

cienti. Veľa z nich má

strach a nemajú práve najlepšiu náladu.

Musíme sa  však naučiť komunikovať aj s

nimi. Niektorí pacienti sú radi aj keď sa s

nimi chvíľu porozprávame. 

Na prax preto treba prísť vždy s úsmevom,

aby sme pacientov aspoň trochu potešili.

Nikola

tretiaci na praxi

statky zmätky
alebo

Ako sa  Johny z Kiky dostal
k majetku

Táto divadelná hra je žánrovo - komé-

dia. Mladí herci sa snažia vyvolať u di-

váka vtipný pohľad na ľsti a klamstvá

jedného mladého a prešibaného

chlapca, ktorý sa svojimi podvodmi

dostal k majetku. 

Mne osobne sa táto hra velmi páčila

. Na začiatku som mala strach, že to

bude trápne. Keď som si k tomu ešte

aj predstavila ako sa niekoľko

dospelých chlapov na tej scéne pred

všetkými strapňuje ….. No, po

niekoľkych minútach som bola milo

prekvapená. Bolo to veľmi vtipné a

poučné.  Veď aj preto sme ich na

konci hry odmenili potleskom, ktorý

si naozaj zaslúžili.

Betka


