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… Soutěž v PP mě 

velmi překvapila. 

Všude ve třídě krev, 

křik bolesti, v tu 

chvíli jsem si 

pomyslela, že 

nezvládnu nic. 

2.číslo – 2011/2012  Připravované události 

 

  
Maturitní a 

absolventský ples 
 
Divadelní 

představení  
    
Jarní prázdniny 
 
 
 
    
  

 

 

 

 
 

 

PRO ŢÁKY ŠKOLY, PEDAGOGY, RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY , PARTNERY ŠKOLY  
a všechny ostatní, které dění v této škole zajímá 

Opět zde naleznete aktuality o dění ve škole,  

která nás připravuje na povolání,  

 jeţ je současně i posláním  

 

 

  

 

http://www.szs-lib.cz/


 

      

 

 

 

 

 

Něco na dobrou náladu: 

 

„Tati, dnes jsem se jako jediný 

přihlásil,” chlubí se Pepíček 

tatínkovi. 

„Výborně! A na co se paní uči-

telka ptala?” 

„Kdo nemá domácí úkol...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 Máš starosti s učením?                                                Nevyhovuje ti styl výuky?          

 Koukají na tebe spolužáci jako na exota?               Nebo máš prostě nějaké 

trápení ? 

Navštiv výchovnou poradkyni –   

                                              Mgr. Ilonu Kopeckou 

 
konzultační hodiny:      úterý        13.10  - 14.45   

                                        čtvrtek     13.10 – 14.00  

                                       nebo kdykoliv po osobní dohodě        

 

Je ti hloupé chodit do kabinetu a máš něco na srdci ?     

Vyuţij schránku důvěry – pod nástěnkou se suplováním. 

 

   „Sdílená radost je dvojnásobná radost a sdílené trápení je poloviční trápení“ 

Do druhého pololetí školního roku  

2011/2012 Vám všem přejeme  

 
 ţákům niţších ročníků zdárné                                                                                         

ukončení školního roku 

 ţákům končících ročníků                                                                                

zdárné a  pokud moţno                                                                             

klidné ukončení                                                                                           

školy a správné                                                                                              

rozhodnutí  v dalším ţivotě 

 
 
 
 

Důleţité informace od výchovné poradkyně:      

 
 Prosím všechny, kteří chtějí vyuţít stránku důvěry, aby vzali na 

vědomí, ţe anonymní příspěvky pouze bereme na vědomí, ale dále 

neřešíme. Děkujeme.  

 

 

Školní rok 2011/2012 
Adresa naší školy: 

SZŠ a VOŠ zdrav.,  

příspěvková organizace 

Kostelní 9 

Liberec 

Telefon: 

482 710 016 

Fax: 

425 510 750 

 

Web:  

http://www.szs-lib.cz 

 

 

 

 

Stránka 1 

 

„Úspěch není 
definitivní, nezdar 

není osudný: 
význam má pouze 

odvaha 
pokračovat.“ 

 

 

Leden  2012 ● Ročník 2, číslo 2 , Zdravotnické kapky ● 

 

http://www.szs-lib.cz/


VÝSLEDKY PRVNÍHO POLOLETÍ ŠKOLNÍHO 

ROKU 2011/2012 

 
Na pedagogické radě konané dne 23.1.2012 byly předloţeny tyto výsledky ţáků: 

 

Třída Průměrný prospěch Počet ţáků ve třídě 

 1.ZAA 2,846 23 

1.ZAB 2,905 23 

1.ZAC 2,572 28 

1.OSE 2,604 20 

 2.ZAA 2,530 29 

2.ZAB 2,680 29 

2.ZAC 2,603 22 

2.OSE 2,709 18 

3.ZAA 2,403 26 

3.ZAB 2,455 28 

4.ZAA 2,331 20 

4.ZAB 2,237 21 

 

 

Na základě zameškaných hodin ţáků byla vypočítaná i průměrná absence: 

 

Třída Průměrná absence na ţáka 

1.ZAA 40,82 

1.ZAB 27,73 

1.ZAC 46,50 

1.OSE 127,70 

2.ZAA 60,44 

2.ZAB 56,06 

2.ZAC 59,54 

2.OSE 104,33 

3.ZAA 63,42 

3.ZAB 52,32 

4.ZAA 81,95 

4.ZAB 61,42 

 

Na základě nesplněných 80% docházky na jednotlivé předměty je 

neklasifikováno v pololetí 77 ţáků. Někteří jsou nehodnoceni ve více předmětech 



      

NEJLEPŠÍ ŢÁCI NA NAŠÍ ŠKOLE: 

 

Třída Jméno ţáka Prospěch Třída Jméno ţáka Prospěch 

1.ZAA Horáčková Markéta 

Jeţková Tereza 

Helikarová 

Michaela 

1,92 

2,25 

2,25 

2.ZAC Lindauer Vojtěch 

Vanerová Veronika 

Petruţálková Anna 

1,40 

1,67 

2,07 

1.ZAB Kazdová Barbora 

Blaţková Michaela 

Lukešová Květa 

1,75 

1,92 

2,00 

2.OSE Sádlíková Lucie 

Koziuková Aneta 

Potocká Dana 

1,92 

2,00 

2,15 

1.ZAC Škodová Tereza 

Trakalová Denisa 

Vodráţková Zuzana 

1,67 

1,73 

1,75 

3.ZAA Golmanová Nicole 

Schölerová Pavlína 

Ditzová Lucie 

1,63 

1,75 

1,88 

1.OSE Scholzová Monika 

Horáková Zuzana 

Punčochářová 

Monika 

1,92 

2,08 

2,09 

3.ZAB Sedláková Lenka 

Křečková Jitka 

Pěnička Jan 

1,74 

2,00 

2,00 

2.ZAA Ţabková Jitka 

Blumtrittová Tereza 

Beránková Anna 

1,40 

1,60 

1,80 

4.ZAA Drugdová Irena 

Labská Lucie 

Salajková Markéta 

1,22 

1,78 

1,89 

2.ZAB Hájková Tereza 

Kyksová Lucie 

Chlupová Alţběta 

1,47 

1,73 

2,07 

4.ZAB Kotrbatá Lenka 

Lapáčková Zuzana 

Kubicová Anna 

1,56 

1,75 

1,78 

 

Všem zmíněným ţákům gratulujeme. 

 



   

 

    

 

 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum konání: 6. a 7. ledna 2012 

Počet návštěvníků: 77 

 
 

 

 

SOUTĚŢ O NEJHEZČÍ 

VÁNOČNÍ VĚTEV 
 jako kaţdoročně, tak i letos se před Vánocemi 

konala jiţ tradiční soutěţ mezi jednotlivými třídami  

 bodovali všichni vyučující a bodovací škála byla 

od 0 bodů do 10 

 o ceny se zaslouţilo SZZ při SZŠ v Liberci 

 a výsledky: 

1. místo – 1.ZAC a s tím spojená cena – šek na 

1000,-Kč 

2. místo – 2. ZAA  šek na 600,-Kč 

3. místo – 1. OSE  šek na 400,- Kč 

 

                                                Všem blahopřejeme  

 
 

 



Dráţďany 

„Ohne  uns geht es nicht“ – titul stáţe v 

rámci projektu Leonardo da Vinci - první 

kurz: 

Tato stáţ byla obrovským přínosem nejen pro mě, ale i pro ostatní spoluţačky, 

které ji absolvovaly se mnou. Odnesly jsme si z ní neskutečné záţitky a rády na 

tuto stáţ budeme vzpomínat. 

Několik bodů k programu naší stáţe: 

Kde jsme pracovaly: 

Herzzentrum – klinika zaměřená na onemocnění srdce a na výkony s ním 

spojené. 

Pflegeheim – zařízení pro seniory formou domova nezdravotnického zařízení. 

Naše volnočasové aktivity: 

Německo-české dny, Zwinger, Albertinum Frauenkirchen a jiné, den 

otevřených dveří na tamní zdravotnické škole. 

Ubytování: 

Dvoulůţkový pokoj se sociálním zařízením. 

Němečtí studenti a personál: 

Milí, vstřícní, ochotní, … V rámci  prvního týdne jsme s nimi byly na běţných 

odděleních, zapojovaly jsme se do běţných činností a chodu oddělení. Personál 

byl velice vstřícný a ochotný vysvětlit, co bylo potřeba a všichni  byli velice 

ohleduplní, kdyţ jsme něčemu nerozuměly. Zkrátka atmosféra tam byla velice 

příjemná. 

Jazyková podpora: 

 Mgr. I. Zelinková nám zajistila 

psychickou a jazykovou podporu 

hlavně ze začátku. Pět týdnů před 

odjezdem také probíhala příprava 

formou  jazykového kurzu. 

Určitě jsem ráda, ţe jsem měla 

moţnost se této akce zúčastnit. I přes 

drobné obavy jsem se moc těšila a 

kdyţ jsme měly odjíţdět, tak se mi ani 

vlastně nechtělo. Bylo tam moc hezky. 

 

 

A co bych vzkázala studentkám, které jedou v únoru? 

 Vůbec se stáţe nebojte, nemáte čeho. I přes to, ţe budete mít obavu, ţe 

nebudete rozumět, tak s účastí neváhejte. Za jeden, dva nebo i tři dny si 

zvyknete. Přeju vám všem hodně štěstí.                                           Jitka Tvarůţková 



Týden vědy a techniky 2011 je největší 

vědecký festival v ČR.. 

 

 

 

                 V rámci 11. ročníku tohoto festivalu navštívila třída 4.ZAB  dne 11.11 

2011 Ústav experimentální medicíny AV ČR v Praze, kde probíhá výzkum 

v různých oblastech biomedicíny.Toto pracoviště úzce spolupracuje s IKEM , kde 

týmy lékařů vyuţívají výsledky výzkumu při léčbě svých pacientů. 

                  V úvodu nám byla představena jednotlivá vědecká pracoviště a 

jejich hlavní výzkumné úkoly. Zhlédly jsme krátký dokumentární film o uţití 

kmenových buněk při léčbě „diabetické nohy“ v IKEM.  

                  Následovala prohlídka laboratoří s podrobným výkladem 

zkoumaného problému. Měla jsem moţnost navštívit  pracoviště teratologie, 

které se zabývá vznikem vrozených vývojových vad. Zejména výzkumem 

obličejových rozštěpů a  vývoje zubů za normálních, patologických a 

experimentálních podmínek. Výzkum probíhá za pouţití laboratorních zvířat – 

embryí myší a kuřat. 

Viděly jsme přístrojové vybavení laboratoře, přípravu histologických vzorků pro 

mikroskopické vyšetření, vývoj kuřete in ovo a in vitro. 

                  Utvrdila jsem se v přesvědčení, ţe pro vědeckou činnost v laboratoři je 

nezbytná  nejen vysoká odbornost, ale i trpělivost, nadšení, přesnost a vytrvalost. 

Ještěţe takoví lidé existují…… 

 

 

 

                                       Motto Týdne vědy a techniky 2011: 

                                               Věda pro ţivot 

 

                            Pokrok se odvíjí od nových poznatků. 

                              Ţivot nám předkládá mnoho otázek. 

                      Věda umoţňuje nacházet na otázky odpověď. 

 

 

                                                                 Mgr. Barbora Sojáková 

                                                                     třídní učitelka 4.ZAB 
 
 



Projektové vyučování OŠETŘOVATELSTVÍ 

ve třídě 4.ZAB 
 
               Tématika výukových celků ve 4. ročnících dává nahlédnout do 

nejrůznějších oborů medicíny.Zahrnuje problematiku tzv. malých oborů 

(oční,zubní,ORL,koţní…),oborů vysoce specializovaných ( psychiatrie,infekce…)  

i oborů, jeţ se zabývají začátkem a koncem ţivota (gynekologie a 

porodnictví,onkologie,paliativní medicína…). 

                 Pro projektové vyučování jsem zvolila téma nepříliš optimistické,avšak o 

to důleţitější a v lokalitě Libereckého kraje – téma dá se říci „ ţhavé“ : 

PALIATIVNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ. 

 

                  Hlavní část projektu byla realizovaná v měsících říjnu – listopadu 2011 

v následujících krocích: 

- v hodinách OSE  jsme se věnovali nejrůznějším onkologickým chorobám a 

moţnostem jejich léčby 

- ţákům byla nabídnuta společná účast na semináři KNL Paliativní ošetřova-

telství ,kde předávala svoje zkušenosti vrchní sestra litoměřického hospicu 

sv. Štěpána paní Mgr. Monika Marková   (12.10. 2011) 

- společně jsme navštívili Onkologické centrum KNL a měli moţnost  pro-

hlédnout si celé pracoviště a poloţit zvídavé dotazy vrchní sestře Bc. Daně 

Hrstkové ( 16.11. 2011) 

- na sklonku listopadu  ( 23.11. 2011) jsme se vydali do zázemí nově otevře-

ného zařízení Domácí hospicové péče v Liberci a věnovali se problemati-

ce kvality ţivota  nevyléčitelně nemocných ,zejména moţnostem dalšího 

zlepšování a rozšiřování dostupnosti paliativní ošetřovatelské péče na Libe-

recku 

- poslední listopadový den ţáci prezentovali výsledky samostatné práce ve 

čtyřčlenných skupinách s  tématikou paliativní ošetřovatelství 

 

Na závěr projektu je v jarních měsících v plánu exkurze do některého z jiţ 

fungujících  lůţkových hospiců. 

 

 

 
      Interiér  Domácí hospicové péče v     

      Liberci 



 
 

Sídlo Domácí hospicové péče sv. Zdislavy v Liberci    

 

     

     Ačkoli problematiku konce ţivota  jsme pojali poměrně obsáhle ( a nejen 

v předmětu ošetřovatelství,ale i v předmětu psychologie a komunikace),je nutné 

dodat, ţe počátek ţivota by zasluhoval neméně velkou pozornost.V tomto 

oboru máme za sebou zatím zkušenost  z exkurze v Ústavu péče o matku a dítě 

v Praze – Podolí z letošního září a ještě celou řadu  témat z oboru gynekologie a 

porodnictví před sebou. 

 

 

 

Prosinec  2011                                                                 Mgr. Barbora Sojáková 

                                                                                          třídní učitelka 4.ZAB 



PREZENTACE  ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ 

TŘÍDY 3.DVS 
 

Dne 30.1.2012 se v učebně č.61 konala prezentace absolventských prací  

studentek  3.DVS.  Atmosféra byla na počátku velmi nervózní. Nutno ale 

podotknout, ţe se toho studentky zhostily více neţ dobře. 

Přejeme jim bezproblémové dokončení práce a zdárné zvládnutí jejího obhájení 

na konci roku v rámci závěrečných absolutorií. 

 

Souhrn absolventských prací a jejich autorek: 

Jméno studentky Název absolventské práce 

Kateřina Eisnerová OP u pacienta s dg. DM před a po TEP kyčelního 

kloubu - kazuistika 

Veronika Štamfestová OP u pacienta se stomií – kazuistika 

Veronika Bártlová OP u pacienta po tonzilektomii - kazuistika 

Barbora Kleinová Informovanost ţen 21.stoltí o moţnostech 

antikoncepce 

Libuše Ţánová Interrupce  a kulturně etický pohled na ni 

Hana Smutná OP u pacienta s bipolární poruchou - kazuistika 

Dagmar Bubeníčková Informovanost ţáků SŠ o následcích kouření 

Michaela Včelišová Zkušenosti zdravotnického personálu s vlhkou terapií 

ran 

Petra Petrová Kombinovaná transplantace ledviny a slinivky břišní - 

kazuistika 

Šárka Řeháčková Problematika dětí se strabismem a tupozrakostí 

Adéla Stránská OP u pacienta s poraněním mozku - kazuistika 

Barbora Bláhová Rettův syndrom - kazuistika 

Michaela Holanová Léčba bércových vředů pomocí larev - kazuistika 

Lenka Kosová Edukace pacienta s dg. Psoriasis 

Lucie Kramarová Výţiva nemocného v onkologii 

 

               



 

STUŢKOVACÍ VEČÍREK TŘÍDY 4.B 
 

Náš večírek se konal 1.11. 2011 v jedné nemalé hospůdce hned pod naší školou.  

Téma našeho večírku bylo 60.- 80.léta. Myslím si, ţe se večírek velice podařil a i 

vyučující přišli velice sladěni. Moc nás potěšilo, ţe přišlo tolik kantorů a ţe se bavili 

s námi. 

Připravili jsme si pro ně občerstvení ( chlebíčky,brambůrky,dorty apod.) A tak čas 

běţel a my se pomalu odebrali za jinou zábavou,  tou byla diskotéka, kde jsme 

se jako zdravotní sestřičky řádně vyřádily. Ovšem ráno bylo trochu kritické, 

všechny jsme byly unavené, ospalé a absolutně jsme nic nevnímaly, ale naše 

vyučující to naštěstí braly na vědomí. 

Myslíme si, ţe náš večírek se skvěle vydařil a budeme na něj ještě dlouho 

vzpomínat. 

  

 
 

 Nicole Martenková 4.ZAB 
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VOLNOČASOVÉ  AKTIVITY NAŠICH ŢÁKŮ 

A STUDENTŮ ANEB NEŢIJEME  JENOM 

ŠKOLOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKLÍZÍME ÚSPĚCHY 

NA POLI 

KULTURNÍM I 

SPORTOVNÍM 

NENÍ DŮLEŢITÉ 

VYHRÁT, ALE 

ZÚČASTNIT SE! 

Tančíme, 

sportujeme,

hrajeme a 

zpíváme si 

pro radost. 



EXKURZE DO DRÁŢĎAN –MUZEA HYGIENY 

A PROHLÍDKA VÁNOČNÍHO TRHU 

Do Dráţdan jsme jeli 13.prosince na celý den. Zhruba 3 hodiny jsme strávili v 

muzeu, které nás bavilo a poté jsme měli rozchod ve městě.  Čas rychle utíkal a 

neţ jsme se nadáli, uţ bylo 5 a my jeli zpět do Liberce. Doma jsme byli uţ asi 

okolo 8. hodiny. Myslím, ţe kdyţ řeknu, ţe se nám tam líbilo, budu tím moct mluvit 

za všechny. Byl to fajn den. 

 

1.sál – Skleněný člověk 

         V prvním sále byly hned 3 úkoly. První se týkal rentgenu, druhý toho, jak 

velkou část zaujímají plíce v těle a třetí, proč skleněná ţena byla takovým 

objevem. Byly jsme aţ překvapené, jak jsou lidské plíce velké. 

Uprostřed místnosti stála skleněná ţena, která se otáčela. Tato figurína je 

symbolem muzea, byl to první model, kde jsme mohli vidět, jak jsou orgány a 

kosti uloţené. 

 

2.sál – Ţivot a umírání 

          V druhém sále nás hned při příchodu zaujalo video rodící ţeny. 

Při dalších krocích jsme obdivovali vývoj miminka v matčině břiše. Poté jsme plnily 

úkol poznat pocity, jak se cítí staří lidé. První jsme zkoušeli klapky na uši, ty byly 

pěkně deprimující, připadalo nám, jako bychom byli pod hladinou vody. Také 

jsme vyzkoušeli takové kartáče na nohy, se kterými nešlo chodit! Naše nohy byly 

těţké a udrţet rovnováhu bylo také umění. Kdyţ jsme zkoušeli brýle, to nám 

připadalo zvláštní, skoro ţádný pocit jsme z toho neměli a poslední psaní s třesem 

ruky bylo zábavné, aţ na ty vibrace, chvíli trvalo, neţ odezněly. 

 

3.sál – Jídlo a pití 

          Při vchodu do dalšího sálu nám padlo do oka uspořádání chuťových 

buněk. Na špičce jazyka jsou chuťové buňky pro kyselost, na úplném konci jsou 

chuťové buňky pro hořkost a po stranách pro sladkost a špička aţ půlka jazyka 

pro slanost. 

 

4.sál – Sexualita 

          V dalším sále jsme měli za úkol vybrat obličej muţe, který se nám byl 

nejvíce sympatický. Dále následoval další úkol. Ve vitríně s kufříkem jsme měli 

poznávat věci, které tam leţely. Všechny ty věci se týkaly ochrany při pohlavním 

styku. 

 

 

 



5.sál – Vzpomínání,myšlení,učení 

          Úkol číslo 13 se týkal zasazení hvězdiček do otvoru. Zde jsme měli k dispozici 

dvoje brýle, kaţdé s jinými skly. Ze začátku se to zdálo těţké, ale třetí hvězdička 

pak uţ vţdy zapadla skoro sama. 

Potom tam byla hra, která se týkala myšlenek a ta nás nejvíce bavila.   

 

6.sál – Pohyb 

          Tento sál jsme si kvůli času uţ nestihli moc prohlédnout. 

To, co jsem stačila zpozorovat, bylo jen to, ţe sál byl zaměřen na rovnováhu, 

pohyby uvnitř těla, které nejsou pouhým okem vidět (třeba tlukot srdce) a poté 

pohyby, které jsou potřebné ke komunikaci, třeba taková mimika. 

 

7.sál – Krása, pleť a vlasy 

           Z posledního sálu skoro nic nevím, snad jen to, ţe se člověk hodně 

zaměřuje na to, jak vypadá, jestli má dobrý účes a čistou pleť.Vzhled je zkrátka 

pro lidi jednou z důleţitých věcí. 

 

 

 

 

 



LYŢAŘSKÝ KURZ TŘÍDY 1.ZAA 

Na lyţák jsem se těšila, i kdyţ jsem měla 

obavy, protoţe jsem na běţkách nikdy 

v ţivotě nestála. Hned první den jsem 

nezvládala, vůbec mi to nešlo, klouzalo 

to, atd. 

Ale kdyţ jsme přijeli na chatu, bylo lépe. 

Šámalova chata byla opravdu hezká, 

byla jsem na pokoji s nejlepšími lidmi ze 

třídy a pokoj s televizí a vlastní 

koupelnou se mi líbil. Těch pár dní pro mě byl opravdu záhul, protoţe nejsem 

zvyklá denně sportovat. Ale i tak byly chvíle, které jsem na lyţáku zboţňovala. 

Byly to prosmáté večery s kamarádkami, večerní hry nebo luxusní jídlo. Bohuţel 

osazenstvo našeho pokoje jednou v  odpoledním klidu usnulo, a tak to byl snad 

jediný nepovedený záţitek, protoţe následovaly zbytečné třídní důtky a dvojky z 

chování. Sice jsem hrozně chtěla domů, protoţe mě tělo bolelo tak, ţe jsem se v 

noci ani nemohla obrátit v posteli, ale nakonec si říkám, ţe bych se tam i vrátila, 

protoţe na kurzu jsme byli jako třída jeden celek. Jediným problémem pro mě 

byla bolest v tříslech, kdyţ jsme špatně namazali lyţe, a tudíţ jsme měli ze sněhu 

podpatky, ale jinak si myslím, ţe třídní 

akce si má člověk uţít a získat záţitky, 

na které budeme časem vzpomínat. 

Tereza Jeţková    



LYŢAŘSKÝ KURZ TŘÍDY 1.ZAC 
 

 

Na lyţáku to bylo opravdu super. Byly tam udrţované cesty, luxusní pokoje, 

dobré jídlo. Kaţdý den jsme vyjeli na výlet do přírody nebo jen trénovali. První 

dva dny bylo počasí spíše zataţené, ale od středy se krásně vyjasnilo. Lyţák jsem 

si opravdu uţil a jel bych tam znovu. Lukáš 

 

Na kurzu to bylo úţasné, učitelky zábavné, pokoje bez chyby. Nejvíc se mi líbily 

výlety do přírody, byla to makačka, ale ta krása za to stála. Ze začátku nás bolel 

celý člověk, ale v půli týdne to bylo v pořádku, učitelky se o nás staraly jako o 

vlastní a první pomoc zvládaly na jedničku. Jídlo bylo přepychové jako od 

maminky. Na lyţáku jsem se zrekreoval a nabral nové síly do školy.  

David 

 

První den mi lyţování vůbec nešlo a padala jsem snad na kaţdém metru, ale 

pak mi to začalo jít. Příroda kolem byla překrásná a počasí se vydařilo. Škoda, ţe 

jsme nejeli všichni jako třída.  V pátek se mi vůbec nechtělo domů, klidně bych 

tam zůstala, ale bez lyţí. Maruška 

 

Jsem ráda, ţe jsem na lyţák jela, klidně bych si to ještě zopakovala. Přes den 

jsme jezdili a večer byl vţdy nějaký program, kde jsme si povídali nebo hráli hry. 

Markéta 

 

Lyţák jsem si 

uţila, nejraději 

bych se vrátila. 

Byli jsme 

rozděleni do 

skupin podle 

rychlosti a 

zkušeností. Co 

se týče naší 

party, tak bych 

nic nevytkla. 

Denisa 
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A postřehy těch, které se nemohly 

lyţáku zúčastnit? 
 

Na lyţáku jsem nebyla, takţe jsem byla ve škole. 

Během výuky jsme si procvičovaly probranou 

látku, hrály hry a dělaly různé testy. Bavilo mě to 

tu. Gábina 

 

 

Byla jsem v posteli nemocná a myslela na 

spoluţačky, co asi dělají a kde jsou. Docela 

zajímavá představa, ţe ony jsou venku v tom 

mrazu a zápasí s kopcem a já se jen tak povaluju 

doma v teplíčku. Bára 

 

 

Škola místo lyţáku. Kaţdého asi napadne, ţe to 

musela být nuda. Ale opak je pravdou. Rozvrh jsme 

měly stejný, aţ na pár výjimek. Ve třídě vládla 

rodinná atmosféra, jelikoţ nás tam chodilo opravdu 

málo - asi pět. Procvičovaly jsme si látku, ve které si 

nejsme jisté a hodiny ve škole nám utíkaly strašně 

rychle. Dominika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOUVISLÁ PRAXE A POSTŘEHY Z NÍ   
Postřehy ze souvislé odborné praxe třídy 4.ZAB: 

 

Letošní souvislou praxi jsem strávila v nemocnici v 

Jablonci nad Nisou. Personál byl milý a ochotný s čímkoli 

poradit. Opět jsem si všimla rozdílu mezi teorií, kterou nás 

učí na škole a opravdovou praxí. Je nutné, aby si sestra 

svou práci dokázala zorganizovat tak, aby, i kdyţ upustí 

od některých zásad, neohrozila sebe ani zdraví pacienta. 

Zkrátka si myslím, ţe kdyţ má sestra opravdový shon, 

nemůţe dělat vše podle pravidel a zásad. Tereza 

 

Na souvislé praxi se mi líbilo vše, mohla jsem si vyzkoušet 

různé výkony" naţivo". Ve škole je to jen o povídání a dívání se na video, a to 

není ono. Veronika 

 

Kdyţ jsem byla na souvislé praxi, tak se mi stalo, ţe sestry na mém oddělení byly 

velice nevlídné a ignorovaly mé dotazy. V psychologii se učíme něco, co v reálu 

vůbec neplatí, a to je podle mého názoru chyba. Také jsem viděla, jak sestry 

hrubě porušovaly aseptický přístup, to se mi opravdu nelíbilo a v ţádném 

případě si z nich nebudu brát příklad. Nicole 

 

Zaznamenala jsem rozdíl mezi teorií a praxí , 

a to ten , ţe v praxi se většinou nestíhá dělat 

vše tak, jak by se mělo, např. při stlaní lůţek si 

sestry nevyměňují rukavice nebo si je jen 

odezinfikují. Dále se nepostupuje podle 

standardu, třeba při ředění infuzí a jejich 

podávání. Sestra infuzi vypouští např. pod 

postel. Teorie nás učí přesný postup při 

aplikaci inzulínu, ale na kaţdém oddělení se 

aplikuje jinak. Také jsem se setkala s tím, ţe 

sestra, která odebírala pacienta, ho píchla 

stejnou jehlou asi třikrát.  Na souvislé praxi se nevyhazovaly pouţité kloboučky od 

odběrů, ale jen se dezinfikovaly. Dokonce na ambulanci se ani neodenzifikovaly, 

ale přes  jeden klobouček se odebírala celá čekárna lidí. Denisa 

 

Souvislou praxi jsem měla v nemocnici v Jablonci. Musím říct, ţe se mi tam líbí víc 

neţ tady v Liberci. Prostředí i personál je tam lepší. Praxe i teorie se trochu liší. 

Hlavně kaţdé oddělení má své návyky a zvyky. Nikola 

 

 

 



Na praxi jsem mohla pracovat i na oddělení JIP, kde jsem nikdy nebyla. Práce 

mě bavila, naučila jsem se novým výkonům, které jsem nikdy nedělala, například 

krmení do sondy a cévkování. Alena 

 

Líbila se mi práce s lidmi a komunikace s personálem v nemocnici ve Frýdlantu, 

ale nelíbilo se mi, ţe jsem musela některé výkony dělat jinak nebo s jinými 

pomůckami. Tereza 

 

Souvislá praxe je v hodně věcech odlišná od 

normální praxe s učitelkou. Teorie a praxe je 

něco úplně jiného, musíte se spolehnout 

samy na sebe. Často také pochytíte od 

sester "móresy", které vám ulehčí práci, ale s 

teorií nemají nic společného. Lucie 

 

Pouţívání teorie v praxi je v mnohých 

případech velmi rozdílné. Ve škole jsme se 

učily vše sloţitě do puntíku a nakonec v praxi je to jednodušší a nedělá se to tak 

detailně. Pokud bychom takto pracovaly jako sestry, nebyly bychom s 

povinnostmi, které musíme splnit, hotovy do konce směny. Zuzka 

 

Viděla jsem v praxi dlouhé a gelové nehty u sester, za kterými zůstává plno 

bacilů, to mi nepřipadá v pořádku. Také sestry při ranním stlaní nepouţívaly 

zástěry, přitom kolikrát bylo stlaní od krve a stolice a sestra má být přece pořád 

čistá a voňavá. V praxi je vidět, ţe nefunguje všechno podle učebnice a jak nás 

to učí ve škole. Petra 

 

Co mě zarazilo na praxi bylo, ţe práci, kterou 

by měly dělat sestry, dělají ošetřovatelky, 

např. krmení pacienta sondou, cévkování 

ţeny. Dle mého názoru jsou tyto výkony 

odborné a měly by je dělat sestry. Další, co se 

mi nelíbilo, ale dělá se to tak na všech 

odděleních, je špatná manipulace s infuzemi 

a to, ţe si sestry neberou rukavice na odběr 

krve ani na zavádění flexily, infuze se odpouští 

do umyvadla nebo pacientovi za postel. Vše, 

co se učíme my v teorii, se nakonec dělá 

jinak. Marie 

 

Na praxi se mi líbilo, procvičila jsem si tam výkony, u kterých jsem dosud váhala. 

Jana 

 



SOUTĚŢ V POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI 
 

Dne 26.1.2012 se na naší škole konala soutěţ v poskytování první pomoci. 

Soutěţe se zúčastnily jako soutěţící třídy 2. ZAA, 2. ZAB, 2.ZAC a 2.DVS. 

Role figurantů se zhostili ţáci a ţákyně třídy 3.ZAA. 

 

A jak to vnímali soutěţící i figuranti????      

 

Postřehy soutěţících: 

 

Neţ jsem vstoupila do třídy, 

byla jsem kapku nervózní. Ale 

to jen proto, ţe jsem věděla, 

co mě čeká. Kdybych nic 

netušila a ta zranění by se 

objevila náhle, asi bych 

reagovala jinak. Nejdřív jsem 

byla trochu zmatená, ale pak 

jsem zachovala chladnou 

hlavu a začala ošetřovat. 

Dopadlo to velmi dobře, ani 

jsme to nečekaly - skončily 

jsme druhé.  Romana 

 

Moje reakce na celou situaci a 

zranění byla smíšená. Na jednu stranu 

jsem věděla, ţe je to všechno jenom 

"jako", ale na druhou stranu to byly 

pěkné nervy. Zranění vypadala dost 

opravdově a věrohodně. Byla to 

velmi dobrá zkušenost a určitě by 

podobné akce měly být častěji.  

Nicole 

 

Soutěţ v PP mě velmi překvapila. 

Všude ve třídě krev, křik bolesti, v tu 

chvíli jsem si pomyslela, ţe nezvládnu 

nic. Spatřila jsem figuranta s otevřenou zlomeninou a okamţitě mi naskočilo, co 

mám dělat. Byl to krásný pocit vědět, ţe bych uměla někomu pomoci. Doufám 

však, ţe mě to hned tak nečeká. Bylo těţké ignorovat ten hluk, pláč a rámus. 

Nikola 

 

 



 Byla to naše první větší zkušenost s první 

pomocí neţ v normálních hodinách.  

Figuranti byli skvěle namaskovaní, ale 

jakmile jsem věděla, ţe je to jen "hra", bylo 

těţší  se vţít do situace. Eliška 

 

Byla jsem nervózní, ţe mi pod ruce kouká 

bodující učitel a ostatní ţákyně. Soutěţe 

jsem se do poslední chvíle nebála, ale 

jakmile se otevřely dveře a na zemi leţeli 

křičící ranění, rozklepaly se mi ruce. Ze 

soutěţe jsem si odnesla dobrý pocit ze své práce a povolání záchranáře by se mi 

líbilo. Zuzana 

 

 

A jak vnímali soutěţ ţáci v roli figurantů?    

 

Moc dobře jsem se necítila, ale většina 

ţáků byla docela šikovných. Svůj ţivot 

bych jim do rukou svěřila. Občas někdo 

umřel, ale to se dá pochopit, jelikoţ se s 

tím setkali poprvé. Ze začátku jsem moc 

nevěděla, jak mám své zranění 

předstírat, ale podruhé uţ mi to šlo. 

 

Po mém vrcholném výkonu:"Au, to bolí", jsem pochopil, ţe hercem se nestanu.  

 

Jako zraněná s pneumotoraxem jsem se 

cítila hrozně. Většina skupin by mě ještě 

víc dodělala. Zároveň jsme jako figuranti 

dostávali záchvaty smíchu z našich 

hereckých dovedností. 

 

V roli zraněného jsem se chvílemi cítila 

bezmocně, jelikoţ ošetřující by nás v 

realitě nechali umřít. Některé skupinky 

vůbec nezavolaly záchranku a 

panikařily. Kdybych byla opravdu 

zraněná, asi by mé pocity byly ještě 

úzkostnější. Do role jsem se opravdu vţila. 

 

V roli zraněného jsem se necítila nejlépe, jelikoţ mě znepokojilo, ţe přede mnou, 

ač jsem trpěla tepenným krvácením, dala jedna skupina přednost ošetřování 

střepu v ruce. 



A kdo vyhrál? 

1. Místo vyhrála skupina ze třídy 1.DVS ve složení –  
Jitka Tvarůžková, Šárka Rášová, Hanka Bačáková, Tereza Niederlová a Blanka Kaiserová 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Místo vyhrála skupina ze třídy 2.ZAB ve složení – 
Kristýna Kuncová, Klára Lišková, Romana Sitová, Jana Sluková, Tereza Pinterová 

 

3. Místo vyhrála skupina ze třídy 2.ZAA ve složení – 

Tereza Berglová, Michaela Brzoňová, Denisa Pelikánová, Vendula Ducháčková, Lucie 

Urbancová a Václav Foršt 

 

 

 

 

 



SPORTOVNÍ STRÁNKA 
 

 

Ţáci naší školy se nebojí ţádného počasí a vţdy jsou připraveni vynaloţit veškeré 

úsilí, aby buďto zdárně dorazili do horské chaty, nebo aby zaznamenali úspěch 

na poli reprezentačním.  

 

Pekelným tempem rozběhli uţ z kraje října okresní kolo 

mládeţe v přespolním běhu.  

Závod to byl sice vyčerpávající, přesto se na 

jeho konci naše Gabriela Lehká dostala aţ na 

„bednu“.  

I šesté místo Nikoly Černé zaslouţí pochvalu. Chlapci se snaţili, ale 

příště musí přidat. ;) 

 

 

Na třetí místo dosáhlo druţstvo 

naší školy také na okresním kole 

stolního tenisu. Turnaj se konal na 

ZŠ Vrchlického. Blahopřejeme 

medailistům.  

 

 

Největší chvála a sláva však patří našim plavkyním. Kateřina 

Skalníková, Karolína Ouředníková, Pavlína Bartoňová, Šárka 

Hvězdová, Adéla Jandejsková a Marie Hajdů reprezentovaly 

maximálně úspěšně. Vyhrály, co mohly, a jejich štafeta 

opanovala bazény 

od okresních po 

krajské.  

Aby také ne. Našemu 

týmu nechyběla profesionalita ani 

stran výstroje, ani stran trenérského 

vedení.  

 

Pozitivní nálada a fanouškovská podpora ředitelky 

školy byly zárukou úspěchu.  
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