
 

Zářijový zpravodaj z práce 

Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice 

  

Září - tak, a už je zase září, slunce ještě pořád září. Na podzim to nevypadá, i 

když občas listí padá…  

S měsícem září opět otevřela dveře i naše nemocniční škola.  Z dětských heren 

je slyšet smích, zpěvy, šustění papíru a pastelek. No prostě nám to opět nastalo, 

škola začala a bohatý program na rok 2019/2020 byl odstartován. Tak se 

společně pojďme podívat, co všechno jsme v tomto měsíci stihli.   

18. září zavítal na dětské oddělení malíř Jan Honza Lušovský, který svými 

veselými obrázky malovanými na přání potěšil nejedno dětské srdíčko. Moc 

děkujeme, mistře, za Vaše kreativní a milé obrázky!   

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut proběhl formou projektu na 

obou odděleních od 16. do  20. září. Vyzkoušeli jsme si, zda známe důležité 

dopravní značky, zda umíme řešit dopravní situace… Namalovali jsme si svá 

cyklistická kola s vybavením, které je nutné na naše cyklovýlety používat. Také 

jsme si spočítali, kolik druhů dopravních prostředků kromě aut u nás máme.  

 

 

 

 



 

Preventivní programy pro děti z přípravné třídy ZŠ a ze ZŠ Do 

Nového proběhly 19. a 26. září. Péťa i Petruška nám s nimi 

samozřejmě pomáhali. S čím? No přeci, aby se děti nebály chodit do nemocnice, 

a že tady vůbec není čeho se bát.   

Už jsou tu zase s námi – zdravotní klauni. Bez nich si ani neumíme představit 

žádné středeční dopoledne. Nyní se k naší tradiční partě přidala nová klaunka z 

nedalekého Rakouska. No, jen se podívejte, jak jim to s dětmi sluší.  

Naši milí čtenáři, to je pro měsíc září vše. Nyní se již těšíme na spoustu zábavy i 

ponaučení v následujícím měsíci.  

Tak AHOJ a v říjnu zase na počtenou…  
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