SOUTĚŽ ODVÁŽNÝCH STŘEDOŠKOLÁKŮ
Dne 22.11. 2017 se naši žáci jako každý rok účastnili Soutěže odvážných
středoškoláků (SOS) na Lékařské fakultě v Plzni. Soutěž organizuje spolek LSS (Life
saving support) složený ze současných i bývalých studentů LF. Součástí této
zajímavé akce se stáváme již čtvrtým rokem a jsme tomu rádi.
Mottem letošního ročníku bylo: Utvoř dvojici, zachraň život, vyhraj. Tento slogan
beze zbytku naplnila dvojice ve složení Katka Kofroňová a Olina Marešová ze třídy
3AZA, která se umístila na 1.místě z celkem devíti soutěžních týmů z plzeňských
středních škol. Dalším výborným úspěchem naší školy je získání 2.místa, které
obdržel smíšený tým ve složení Jan Dobrý ze třídy 4ZDL a Lenka Šlajerová ze třídy
4AZA.
Tento rok naše žáky čekalo celkem 10 soutěžních stanovišť, museli se například
postarat o staršího muže coby cyklistu, který spadl z kola, když okolo něj projížděl
nákladní automobil, dále poskytovali pomoc ženě, která měla těžkou alergickou
reakci, pak například ošetřili muže, který si při práci se sekerou způsobil ztrátové
poranění ruky, na dalších stanovištích pomáhali matce ukrajinské národnosti
resuscitovat její dítě, které vdechlo potravu nebo si museli poradit s osobami
posilněnými alkoholem a lysohlávkami.
Soutěž probíhala v prostorech Šafránkova pavilonu, některá stanoviště se nacházela
uvnitř a některá venku v přilehlém okolí. Veškerá poranění byla věrohodně
namaskována, ale na to jsou naší žáci zvyklí, jednak díky školním kolům, která
každoročně probíhají na naší škole, tak i celorepublikových kolům, kterých se
pravidelně naší žáci účastní. Ukázalo se tedy, že i tentokrát byli výborně připraveni a
prokázali skvělé výkony.
Zde jsou postřehy našich žáků:
Katka 3AZA: "Jsem velice ráda, že jsem se mohla této soutěže zúčastnit a vyzkoušet
si nelehké úkoly, které si pro nás studenti UK a ZČU připravili. Byla jsem mile
překvapena, když nás pořadatelé vyhlásili jako vítěze soutěže. Tato soutěž byla pro
mě velice přínosná a užitečná, odnesla jsem si spousty zkušeností a nových
poznatků."
Olina 3AZA: „Soutěž první pomoci mi letos přinesla mnoho zkušeností. Dostala jsem
se k zajímavým formám zranění od malého dítěte, které se dusilo rýží až po
dospělého, který si usekl ruku.“
Honza 4ZDL: „Soutěž první pomoci byla jako každý rok velmi zajímavá. Získali jsme
mnoho nových zkušeností. Setkali, jsme se s mnoha zajímavými případy, které jsme
obstojně zvládli a obsadili tak krásné druhé místo.“
Lenka 4AZA: „Soutěž byla pěkně zorganizovaná, moc se mi líbil přístup rozhodčích a
celého týmu.“Mgr. Petra Jindřichová

