
 

Další, již 3. ročník projektu Studuj srdcem se konal na 

1. ZŠ v Plzni ve dvou termínech: 

Třída 5. D – 9.6.2021 

Třída 5. B – 18. 6. 2021 

Jelikož nelehké epidemiologické podmínky dnešní doby stále 

přetrvávají, musely jsme nalézt jinou možnost realizace 

projektu Studuj srdcem za naše Edukační centrum – senioři. 

Přes veškeré úsilí jsme se snažily zachovat smysl a náplň této 

zábavné akce, i když převést praktické činnosti do jiné, 

přínosné podoby, nebylo vůbec jednoduché. V předešlých letech jsme spolupracovaly s 1. 

ZŠ v Plzni, která nám i pro tentokrát vyšla velmi vstříc a dokázala se přizpůsobit náhradním 

podmínkám. Projekt jsme s kolegyněmi připravily znovu pro žáky pátého ročníku. Tito žáci, 

dle našeho mínění, přesně splňují podmínky našeho záměru a jsou již částečně připraveni 

na zvládání znalostí a vědomostí o lidském těle či o základech v poskytování první pomoci. 

Náplní projektu je také seznámení s péčí o seniora v domácím prostředí anebo trénink 

paměťových schopností.  

Moc nás mrzelo, že jsme se s žáky nemohly setkat fyzicky. Věříme ale, že pečlivá příprava 

výukových prezentací, pracovních listů a speciálních výukových programů pro distanční 

vzdělávání alespoň částečně nahradila naši stálou nepřítomnost.  

Letošní 3. ročník projektu Studuj srdcem by nemohl proběhnout bez plné podpory a 

spolupráce s třídními učitelkami Mgr. Kaplanovou Miloslavou a Mgr. Roubalovou Andreou. 

Moc si vážíme jejich ochoty vzdělávat žáky s našimi výukovými materiály a přiblížit jim 

studium na Střední zdravotnické škole v Plzni. Projekt probíhal ve dvou etapách. První etapa 

se třídou 5. D se konala 9.6.2021 a druhý termín se třídou 5.B proběhl 18.6.2021. V rámci 

projektu se všichni zúčastnění žáci seznámili se základy v poskytování kardiopulmonální 

resuscitace, naučili se postup, jak zachránit zraněnému život, nechyběly ani názorné ukázky 

v obvazovaní a zástavě žilního či tepenného krvácení. K doplnění a utříbení informací žákům 

pomáhaly připravené pracovní listy, které za pomoci svých spolužáků či vyučujících 

vyplňovali. Dále se vzdělávali v topografii lidského těla, popisovali a zařazovali jednotlivé 

lidské orgány. Následovalo zábavné shrnutí v online aplikacích pro distanční vzdělávání. 

Poslední část projektu se týkala psychologické tématiky. Zde žáci ve skupinkách plnili úkoly 

zaměřené na tréning paměti a pozornosti, procvičovali logické myšlení a byli seznámeni se 

základy správné komunikace se seniorem. Za svoji píli byli odměněni drobnými dárky a 

občerstvením.  

I letošní ročník projektu „STUDUJ SRDCEM“ se setkal s velkým ohlasem. Program pro obě 

třídy byl kladně hodnocen nejen žáky, ale i jejich pedagogy. Snažili jsme se do příprav 

projektu vložit maximum a jsme rádi, že se nakonec vše zvládlo i za současných 

epidemiologických podmínek. Již nyní se těšíme na další, čtvrtý ročník projektu, který se 

snad bude moci uskutečnit zase v prostorách naší školy. I tak pevně doufáme, že jsme 

žákům pátých tříd 1. ZŠ v Plzni zpříjemnili konec velmi náročného školního roku 2020/2021.   

Za Edukační centrum senioři - Mgr. Alena Štroblová 

 

 



 

Vyjádření Mgr. Kaplanové Miloslavy: 

Velice Vám děkujeme za krásně připravený projekt, děti byly nadšené ze všech aktivit. Plně 

se do projektu pustily, a i často přecházely samovolně do diskuzí, kde si vyprávěly navzájem 

zážitky z různých nehod, úrazů apod. 

Vyjádření Mgr. Roubalové Andrey:  

Projekt se dětem velmi líbil, sloužil nám jako opakování učiva, které jsme probírali v průběhu 

distanční výuky. Pracovní listy a prezentace děti vyplňovaly s chutí, diskutovaly nad 

jednotlivými úkoly. Využívali jsme také elektronicky přiložené materiály (wordwall), které celý 

den ještě více zpestřily. Děkujeme také za pití a drobné občerstvení. Jsme rádi, že jsme 

mohli bát součásti tohoto projektu. 


