
 

  

Dubnový zpravodaj z práce  

Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice  

    

Přišlo jaro, slunce svítí, v zahradách je plno kvítí. Co to ptáci štěbetají? Že mi tady 

rádi dají, malovaná vajíčka, co jim snesla slepička. Měsíc duben nám přinesl 

spoustu krásných akcí, pojďme se na ně společně podívat.   

 

Žlutá – zelená – modrá, barvy, které doprovázely Den Země v nemocniční škole.  

Hry, malování, povídání o planetě Zemi, jak se o ní starat, a jak jí neubližovat.  3. 

4. na oddělení dětské chirurgie začaly ty pravé Velikonoce. Dětští pacienti 

malovali velikonoční kraslice, pletli pomlázky a vyprávěli si o velikonočních 

tradicích. Děkujeme za krásný program Ekocentru Paleta Chrudim.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16. 4. – 17. 4. proběhly besedy s knihovnicemi Krajské knihovny 

Pardubice. 17. 4. do nemocnice zavítal basketbalista BK JIP Pardubice Josef 

Potoček. Jako patron soutěže „BasketMalování“ se přišel podívat na šikovné 

dětské pacienty, kteří pečlivě tvořili obrázky do soutěže. Při této příležitosti byl 

předán dres BK JIP Pardubice na oddělení dětské chirurgie.   

„Nemocniční zajíček“ tak zněl název soutěže, které jsme se v měsíci březnu 

zúčastnili. V dubnu již proběhlo její vyhodnocení a naše škola získala dva diplomy 

za třetí místo, pět diplomů za místo druhé a na krásném prvním místě se umístili 

rovnou čtyři účastníci.   

 

 

 

 



 

Teď jedno velké poděkování za krásný květinový truhlík, který byl 

věnován jako sponzorský dar na dětské oddělení od paní Roudné z 

AZGARDEN.  

Dne 25. 4. jsme v naší nemocniční škole zahájili program herní specializace pro 

mateřské školy. Jako první k nám zavítala MŠ Popkovice. Děti se seznámily s 

nemocničním prostředím a nahlédly na dětská oddělení za doprovodu loutek Péti 

a Petrušky.   

 

Klauni, klauni a zase klauni… To by nebyl žádný závěr našeho povídání, a pokud 

jsi čtenářem zpravodaje, jistě už od nás moc dobře znáš zdravotní klauny. Nikdy 

je v našem příspěvku nezapomeneme zmínit.  Jak bychom také mohli, vždyť jsou 

to naše veselá sluníčka.    
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