
 

Lednový zpravodaj z práce 

Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice 

  

Leden je měsíc plný ledu (slova jedné písně), předsevzetí, nových začátků, vstupu 

do roku 2019,… v lednu končí 1. pololetí školního roku 2018/2019.  

U nás na obou odděleních byl leden plný akcí a zajímavých programů, poznatků 

či poučení z hasičského prostředí, zajímavostí a postřehů o lidském těle, 

výtvarného umění, úsměvů, vtipů a klaunských legrácek…  

Tedy začněme postupně…15. a 23. 1. přispěchali na obě oddělení pracovníci 

Krajské knihovny v Pardubicích se zajímavými  knižními publikacemi pro malé i 

velké. Představte si, naši „klauníci“ zkoušeli číst, ale ne a ne se správně vypořádat 

s textem. Četli pozpátku, vzhůru nohama, zkomoleně na přeskáčku… To by 

nebyli oni, aby do toho nešli s humorem. Proto je máme rádi…pro ty jejich 

legrácky … Bez nich by žádná středa nebyla tou pravou středou.   

 

 

 

 



 

BasketMalování - výtvarná soutěž pořádaná ve spolupráci s BK JIP 

Pardubice. 24. 1. byl na obou odděleních zahájen 5. ročník této 

soutěže na téma: Basketbal mýma očima, jejímž patronem je nyní Josef Potoček, 

který nás tento den poctil svojí návštěvou, moc děkujeme! Každý, kdo namaluje 

či nakreslí obrázek, obdrží poukaz na dvě volné vstupenky na domácí zápas 

basketbalistů BK JIP Pardubice. Nejlepší malíři budou oceněni věcnými cenami. 

Vítěz každé kategorie získá repliku dresu basketbalistů. Tak neváhejte a pusťte se 

do toho! I náš patron ukázal svůj kreslířský  um, po  dívejte!  

 

 

 

 

 



 

24. 1. - Nebojte, na dětském oddělení nehořelo! To naše malé i velké 

pacienty potěšili pracovníci HZS Pardubice. Přinesli nám ukázat 

svoji výstroj a výzbroj, zopakovali jsme si s nimi důležitá telefonní čísla, pravidla 

pro ohlašování požáru a jak mu předcházet. Moc děkujeme, milí hasiči!  

Abych nezapomněla, celý leden jsme se věnovali tématu: Lidské tělo. Zpívali 

jsme o něm i anglicky, skládali jsme anglická slova z písmen abecedy, popisovali 

jsme jeho části, kreslili jej, skládali jsme kostru, poznávali jednotlivé orgány, 

doplňovali jsme křížovky… Shlédli jsme i video: Jak se dostat Hurvínkovi  

na zoubek v rámci besedy Zoubky. No, umíme toho o našem těle dost… 

 

Text a úprava: Mgr. Monika Pilátová   

Foto: Mgr. Sylva Karbašová, Zdeňka Beranová, DiS., Lucie Kroupová, DiS., Mgr. Dušan Korel 

 

 


