Co se dělo v Motole?

Anička Stegbauerová, 7.B: „Měla jsem menší modřinu na zádech, infuzi do žíly a nákrčník.
Dlouho jsme čekali, paní učitelka nás zatím seznámila se situací, která se přihodila u nás ve
škole (došlo k výbuchu v chemické laboratoři) a už tu byla sanitka s číslem 112.“
Matěj Zapletal, 7.B: „Namaskovali mi úder tupým předmětem do levé části břicha a posadili
mě do sanitky s Hugem (měl trubku v noze) a Emmou (měla vykloubený kotník). Když jsme
zastavili, tak mě naložili na nosítka a odvezli někam, kde jsem se asi 10 minut svíjel.“
Emma Lamken, 7.B: „Já jsem podle příběhu vyskočila s Míšou z okna, zlomila jsem si jednu
nohu a u druhé jsem měla vykloubený kotník. Divadelními barvy mi udělali velké modřiny na
obou nohou a dali mi takovou oranžovou věc na nohu.“
Maya Vavrochová, 7.B: „Začalo to jízdou sanitkou, kterou jsem jela poprvé v životě. Pak když
jsem se dostala na sál, kde mě měli operovat, tak se mě zeptali, jestli mi ten zub vypadl
doopravdy nebo jen fiktivně.“
Míša Schinerová, 7.B: „Ptali se mě, co se stalo, jak se jmenuji, kolik mi je let a také jestli si
pamatuji číslo na rodiče. Asi pět minut kolem mně chodili lidi a vůbec si mě nevšímali. Celou
dobu jsem tam slyšela Huga skučet, ale nemohla jsem se podívat.“
Terka Matičková, 7.B: „Já jsem hrála hysterku, dali nám takové lístečky na ruku, kde byly
důležité údaje o tom, kdy nás sanitka odváží, jakou sanitkou jedeme.“
Andy Puteanyová, 7.B: „Tato akce se mi moc líbila. Dostala jsem kyslíkovou masku, protože
jsem měla proražené plíce a nemohla jsem dýchat.“
Ondra Čech, 7.B: „Všude leželi spolužáci a sténali, no někdy to byla i zábava, jak předstírali
zranění. Ale oni nebyli jediní, kdo byl v nemocnici. Po cestě jsem viděl pár opravdu zraněných
lidí a řeknu vám, že to už legrace nebyla. Zato jsem ale věděl, že díky skvělému personálu
budou v pořádku. Všichni jsme si to moc užili, tedy až na to strhávání kobercovky z umělé
infuze.“
Hugo Jinek, 7.B: „Spousta lidí měla vážná zranění, někdo měl zas „jen“ krev v puse. Já měl
zabodnutou trubku ve stehnu. Nejdříve mě přivezla záchranka do Motola, odstavili mě na
urgentní příjem, tam se o mě dlouho starali a poté mě odvezli na rentgen.“
Matěj Zoubek, 7.B: „Z prvního pohledu jsem od toho nic moc nečekal, ale bylo to zábavné a
velice poučné. Já měl za úkol hrát úraz hlavy.“

