Kovid – nekovid, buďme na sebe hodní a pomáhejme si
Kovidová doba s sebou bohužel nepřinesla jen nepříjemné onemocnění, které se neřídí žádnými
pravidly, ale i změnu chování ve společnosti. Lidé mají na tuto problematiku spoustu názorů a
mnohdy se právě za ten svůj bijí hlava nehlava. Společnost se začíná rozdělovat a lidé se často
uzavírají do sebe. Všímáme si toho a velmi se snažíme, aby atmosféra v naší škole nabádala děti
k pravému opaku – koukat se kolem sebe, být empatickými, neřešit to, co není v našich silách a být
na sebe hodní.
I proto nás napadlo uspořádat akci Cukroví pro zdravotníky. Uvědomujeme si, že záchranáři a
kovidová jednotka jsou skupinou lidí, která pomáhá za každé situace. Jejich rodiny musí oželet
přítomnost svých blízkých během svátků a předvánoční atmosféra v jejich domovech je omezená
četnými službami a výjezdy.
Na začátku prosince jsme oslovily rodiny dětí naší školy, zda by byly tak hodné a vzpomněly si s námi
na záchranáře a zdravotníky v první linii. Nestačily jsme se divit, jaké milé zprávy nám začaly přicházet
(zejména od maminek). Do akce se nakonec zapojilo asi 40 rodin. Společně jsme nanosili cukrovíčko,
vánočky, slané pečivo i jmelí pro štěstí. V některých balíčcích byly vidět i malované kamínky či
přáníčka. V hodinách hudební výchovy jsme natrénovali koledy a vyrazili do terénu. (Bohužel se
nesmí míchat děti z různých tříd, proto balíčky nakonec roznášeli třeťáčci, ačkoliv se jednalo o akci
celé školy.)
Cukroví jsme rozdělily mezi Záchrannou službu v Pardubičkách, Starých Čívicích, na Dukle a na
infekční oddělení pardubické nemocnice, kde je kovidových pacientů nejvíce. Zdravotníky jsme si
zpěvem pod okny přilákali a pak už mohly děti balíčky předávat. Bylo to velmi dojemné a jedno oko
nezůstalo suché. Děti si zažily, jaké je to udělat dobrý skutek, viděly, že udělaly radost…
Tímto bychom chtěly ještě jednou ze srdce poděkovat všem rodinám, které se zúčastnily a chceme je
ujistit, že jejich práce nebyla zbytečná a nadělala mnoho radosti! Moc vám děkujeme,
Hana Novotná a Libuše Kocourková

Pardubická NEMOCNICE – chirurgie a oddělení s Kovid pacienty

Záchranka – v Pardubičkách, na Dukle a v Čivicích

