NAVŠTĚVUJEME RODIČE V ZAMĚSTNÁNÍ
V rámci celoročního projektu jsme měli možnost navštívit během listopadu tři
rodiče, za což moc děkujeme – všichni ze III. B 

LÉKÁRNA
Lenka Nedvědová
OTÁZKY:
Jak lékárna vznikal?

ODPOVĚDI (jak si je pamatují děti):
Dříve se sbíraly kořínky, kytky, s nimi se léčili
lidé, později začaly vznikat léky.

Jak se dělají léky?
Kolik je tady zaměstnanců?
Kolik stojí asi tahle lékárna?

Ve fabrikách (tabletky).
Pět zaměstnanců.
Přibližně 5 000 000 Kč. Lékárna bez léků
3 000 000 Kč a léky asi 2 000 000Kč
Kolem 200 lidí.

Kolik lidí přijde do lékárny za
jeden den?
Prodáváte léky proti
neštovicím?
Jaké jsou léky na horečku?
Kolik léků vyrobíte za den?
Kolik léků přivezou do lékárny?
Kdy se lékárna otevřela?
Kdo je majitel lékárny?
Může být lék jako olej?
Otázky na tělo:
Proč jste šla pracovat do tohoto
obchodu?
Kolik let tu pracujete?
Kdy jste se narodila?
Jaké je vaše oblíbené jídlo?

Na to je vakcína.
Ibalgin nebo antipyretika.
5-10 léků.
Průměrně 15 krabic léků denně.
Otevřela se v roce 2001
Majitelem je David Pěnička
Ano, může.

Líbí se mi tu.
Pracuji v lékárně 13 let.
V roce 1973.
Vše.

Co nás v lékárně zaujalo: Filtruje se tam voda, každá nádoba má své jméno.
Každý lék má svou poličku a poličky jsou také rozdělené. Když se vyrábějí tablety,
dají se do stroje, ten se zavře a pak otevře a tablety jsou hotové. Lékařské
kontrolní karty, bralenka, lékovka. Mohli jsme se podívat tam, kam zákazníci
nemůžou. Do lékárny vozí léky 4krát denně.
Vybrali bychom pro starší lidí: GS Condro, Kamzík na klouby, Proenzi, Čtecí brýle
Doporučili bychom malým dětem: Rakytníček (směs ovocných koncentrátů),
Bioderma mléko, kinder šampón.

ZDRAVÁ VÝŽIVA
Stáňa Čejková
OTÁZKY - obchod:
Jak vzniká obchod?
Proč jste si vybrala zdravou výživu?
Proč jste si založila tento obchod?
Kolik stál tento obchod_
Jak dlouho tu pracujete?
Kolik sem přijde lidí za den?
Jak dlouho trvá otevřít obchod?
Jak je těžké udělat obchod?
Odkud potraviny dovážíte?
OTÁZKY – zdravá výživa:
Kde se zdravé jídlo bere?
Vydrží jídlo dlouho?
Může být mouka ve zdravé výživě?
Je nějaká surovina vzácná?
Může být jídlo zdravé a zároveň
nezdravé?
Patří olej do zdravé výživy?
Jaký je rozdíl mezi zdravými a
nezdravými potravinami?

ODPOVĚDI (jak si je pamatují děti):
Musí se chodit na úřady.
Studovala jsem na škole fyzioterapii,
zajímám se o zdraví.
Zajímám se o zdraví a zdravou výživu.
Obchod stál kolem 400 000 Kč
4 měsíce od. 18.srpna
To je různé ale třeba i kolem 80 za den.
Asi 3 měsíce.
Hodně těžké.
Z různých mist, máme více dodavatelů.
ODPOVĚDI (jak si je pamatují děti):
Na polích.
Moc ne.
Ano, máme několik druhů.
Určitě, několik.
Myslím, že ano.
Ano, patří.
Nezdravé přinášejí nemoci, škodí.
Zdravé prospívají tělu, pomáhá.

Pro nás neznámé potraviny: Chia semínka, Nory vločky, Tasovské placky, Para
v jogurtu, Bio palmový cukr, grahamové sušenky, polévka Hopi, jedlá sůl
kamenná Himalájská,Solčanka, Ume ocet, Pšeniční sirup.
Co se nám líbilo: hledali jsme ceny, vyměňovali jsme cenovky, hledali jsme různá
jídla, která jsme neznali, rovnali jsme potraviny. Líbilo se mi, že jsme se tam mohli
něco koupit. Pomáhali jsme třídit čaje, mohli jsme ochutnat oříšky.

REHABILITACE
Zdislav Duňka
Je to tam celkem malé. Je tam mnoho pomůcek na cvičení a přístrojů. Mohli jsme
si všechno vyzkoušet. Moc se nám tam líbilo.
OTÁZKY:
Jak dlouho už na rehabilitaci
pracujete?
Baví vás tahle práce?
Jak dlouho jste se na tuto práci
připravoval?
Máš tady nějaké léky?
Co je to rehabilitace?
Kolik sem chodí lidí denně?
Co je to tejpka?
Proč jste si vybral rehabilitaci?
Kolik stojí zařízení rehabilitace?
Proč člověka brní noha?

ODPOVĚDI (jak si je pamatují děti):
12 let.
Baví.
Tři roky na vysoké škole v Olomouci a další
dva roky na vysoké škole v Bratislavě.
Jinak jezdím hodně na různé kurzy.
Léky nemám.
Cvičení.
To je různé, ale většinou pracuju od 6,30
do večera a každou půlhodinu přijde jeden
až dva lidi.
Pružná, barevná náplast, která pomáhá
bolavým svalům
Mám blízko ke zdraví, chci pomáhat lidem.
Přístroj na elektriku 40 000, lehátko
35 000, ultrazvuk …, míčky,… podložky,…
hodně
To může být různé, je potřeba ho vyšetřit.
Ty ji máš asi přesezenou 

Co se nám tam nejvíc líbilo, mohli jsme si vyzkoušet: tejpka, jak jsem zkoušel
jezdit na lehátku, Tarabant – dobré cvičení celého těla, šahali jsme na rašelinu,
vyzkoušel jsem si tam molitanové míčky. Bavilo mě, jak mně taťka jezdil
ultrazvukem. Viděli jsme páteř, a kde vedou nervy na páteři. Vyzkoušeli jsme si
držení rovnováhy. Když jsem měl elektriku, bylo to jako by mi v noze lezli
mravenci.
Vyzkoušeli jsme si ,o kolik převažuji na pravou nohu. Zdik nám otestoval nervy,
Áďa hrozně kopla.

NAVŠTÍVENÝ PAN ŠTIM
Pan Štim pracuje na Městském úřadě. Pracuje na odboru územního plánování.
Zaujalo mě, že si můžu vyhledat, kde vede potrubí a dráty a ještě, že si můžu
vyhledat, kudy vede plyn. Líbilo se mi tam. Potom jsme šli do školy a dělali jsme
svojí mapu.
Jan Duňka III.B

