Projektový den ve 2. třídě - 6. 4. 2022
Naše škola je zapojena do projektu MŠMT
financovaného Evropskou unií. Cílem aktivity v rámci
Šablon III je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků
v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k
rozvoji znalostí, dovedností a postojů žáků.
Dne 6. 4. absolvovali žáci 2. třídy projektový den na
téma „První pomoc“. Prvním problémem při poskytování
první pomoci je totiž začít. Druhým problémem je začít
správně. Lidé často nevědí, co je nejdůležitější a co udělat
jako první. Buď neudělají nic, nebo se vrhnou do záchrany
bezhlavě a bez rozmyslu. Často ohrozí sami sebe a
postiženému nepomohou.
Tento den připravila pro děti třídní paní učitelka a jedna z maminek –
zdravotní sestra. Realizace projektového dne byla pro všechny velkým přínosem.
Děti získaly nové teoretické znalosti i praktické dovednosti. A navíc si celý den
náramně užily!
Nejvíce je zaujal nácvik kardiopulmonální resuscitace. Děti byly překvapeny,
kolik síly musí člověk vynaložit, a zároveň, jak je tato činnost pro dospělého i
dětského zachránce vysilující. Někteří žáci měli z nácviku obavy, ale nakonec
resuscitaci zvládli všichni na výbornou.
Druháci byli velmi pozornými posluchači. Všechny úkoly plnili s chutí. Každou
činnost si vyzkoušeli. Společně si pomáhali. Také tvořili, cvičili a tančili. Za
prokázané znalosti, dovednosti a za svou statečnost si každý z žáků odnesl
diplom, brožurku první pomoci, omalovánky a propisku ve tvaru injekční
stříkačky.
Věříme, že život a bezpečí vlastní i ostatních nikomu není lhostejný. Každý je
schopný poskytnout člověku v ohrožení života první pomoc.
Mgr. Michaela Vejšická

A jak tento den hodnotí sami druháci?

„Líbilo se mi všechno.“
„U videa, kde tekla krev, jsem zavřel oči. Krev mi nedělá dobře.“
„Bála jsem se masírovat srdíčko. Ale nakonec mi to taky šlo.“
„Nejlepší byla ta resuscitace.“
„ Líbilo se mi vyrábění.“
„Škoda, že to tak rychle uteklo.“
„V hasičárně jsem byl poprvý. Bylo to tady super.“

