Na plzeňské zdrávce se dne 16.6.2022 konal již 7. ročník projektového dne,
který nesl název:

„SÍLA MEDICÍNY“
Téma 7. ročníku projektového dne nebylo zvoleno náhodně. Pojem síly vychází
z denní zkušenosti člověka a vyjadřuje míru vzájemného působení. Po dlouhé odmlce
způsobené covidovou pandemií jsme i my potřebovali sebrat sílu, abychom se vrátili
do zajetých kolejí a se vším všudy zorganizovali náš projektový den. Podařilo se a
jsme hrdi na to, že celá akce předčila nejen naše původní možnosti, ale i očekávání.
Projektový den byl v letošním roce určen výhradně žákům 2. ročníků, všech oborů naší
školy. Můžeme se též pochlubit mezinárodní účastí, kdy i žáci ze slovenské Nitry
vystoupili se svým zajímavým projektem pod vedením svých odborných vyučujících
Mgr. Valovičové a PhDr. Balkoové.
Ale celý letošní ročník přinesl široké spektrum žákovských projektů. Projekty ve
většině případů dosahovaly vysoké odborné úrovně a pro porotu bylo velmi náročné
rozhodnout o těch nejzdařilejších. Třetí příčka v náročném hodnocení patřila žákyním
ze třídy 2.CPC Elišce Mudrové a Zuzaně Selčanové. Jejich práce s názvem „Odborná
první pomoc“ pomohla posluchačům hlouběji nahlédnout do nitra opatření vedoucích
k záchraně lidského života či zamezení následků. Druhé místo si právem zasloužily
žákyně ze třídy 2.AZT Kateřina Suchá a Linda Němcová. Jejich práce byla zajímavá
již samotným názvem „Jedenácté přikázání“. Nejzdařilejší a porotou nejlépe
hodnocený projekt vytvořili žáci ze třídy 2MSR. Matěj Rapp a Adéla Svejkovská ve své
práci porovnávali historii a současnost používaných endoprotéz. Obsah jejich projektu
byl nejen poutavý a zajímavý, ale i doplněný dokonalým přednesem. Za zmínku stojí
též doprovodný kulturní program, který navodil ve společenském sále SPŠD Plzeň
příjemnou atmosféru. Krásná byla hra na klavír v podání žáka Adama Tomeše,
povedené bylo i vystoupení Ester Eberlové a její hra na flétnu nebo vystoupení
stepařky Jindřišky Němečkové.
Projektový den se již po sedmé konal pod záštitou paní ředitelky PhDr. Ivany Křížové
a naší zástupkyně PhDr. Radky Felzmannové. Velké poděkování patří též Mgr. Iloně
Jančové, která se svým skvělým týmem oživila téměř dva roky vyhasínající tradici
našich projektových dnů. Dokázali jsme se vrátit a doufáme, že i nadále budeme moci
v této zajeté rutině pokračovat bez omezení. Děkujeme též firmě Curaprox a Colgate
za poskytnutí sponzorského daru, bez kterého by na projektovém dnu chybělo
občerstvení. Taktéž děkujeme SPŠD Plzeň za letité poskytování adekvátních prostor
pro konání této akce.
Závěrem bych chtěla podoktnout, že i letos jsme se přesvědčili jací úžasní, šikovní a
pracovití žáci na naší škole jsou. Jak se dokážou pod vedením svých odborných
mentorek zhostit úkolu a vytvořit projekt na vysoké odborné i stylistické úrovni. A nám
nezbývá nic jiného než pomalu přemýšlet nad novým tématem projektového dne,
připravovat program a věřit, že nás nic nezastaví.

Za tým odborných učitelek Mgr. Alena Štroblová

