14. DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJIH ZDRAVSTVENIH ŠOL SLOVENIJE ZA
PRIZNANJE ANGELE BOŠKIN IZ ZDRAVSTVENE NEGE IN PRVE POMOČI
Tretjega aprila 2009 je na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani potekalo 14. državno tekmovanje
srednjih zdravstvenih šol Slovenije za priznanje Angele Boškin.
Za priznanje se je potegovalo 58 dijakov in dijakinj (40 TZN in 18 B/N). Med njimi so bili tudi
dijaki naše šole. Pod mentorstvom prof. Darije Katanec za program bolničar negovalec so
tekmovali Mihael Zupanc, Lea Šepul in Glorija Nahberger na temo Demenca. Pod mentorstvom
prof. Doroteje Pernat za program tehnik zdravstvene nege pa so tekmovale Lidija Preglav,
Kristina Grbić, Tadeja Čeplak, Valerja Rošer in Vesna Helbl na temo Zdrav stil življenja
mladostnika.
Dijaki so se ves čas skrbno pripravljali na tekmovanje in za svoj vložen trud prejeli dve
priznanji. ZLATO priznanje je prejela LIDIJA PREGLAV iz 3. b in SREBRNO priznanje je
prejel MIHAEL ZUPANC iz 2. c razreda.
ČESTITAMO!
Na ta dan sta prijeli priznanje tudi dijakinji iz 1. b razreda. Zlato priznanje za likovni izdelek
na temo Zdravstveno varstvo v izrednih razmerah je prejela Tjaša Plemen pod mentorstvom
prof. Zlatka Praha. Bronasto priznanje za literarno delo z enako temo pa je prejela Anja
Kolednik pod mentorstvom prof. Helene Merkač
ČESTITAMO!
Zahvaljujemo se vsem dijakinjam in dijaku, ki so se udeležili tekmovanja, ustvarili lepe likovne
izdelke in napisali čudovite literarne prispevke.

Dijaki, ki so sodelovali na tekmovanju

Zlata nagrajenka: Lidija Preglav

DRŽAVNO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
Dijaki (-nje) Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec so se tudi v šolskem letu 2008/09
preizkusili v znanju slovenščine na tekmovanju za Cankarjevo priznanje, ki je potekalo najprej
na šolskem nivoju (16. 12. 2008):


v 2. B skupini so pod mentorstvom prof. Irene Matko tekmovale naslednje dijakinje:






Adelisa Husejnović
Lejla Hodžić
Veronika Pavlić

v 3. B skupini so pod mentorstvom prof. Darje Skutnik tekmovale naslednje dijakinje:




Tatjana Marković
Jasmina Viher
Marko Šumah.

Adelisa Husejnović in Tatjana Marković sta se kot dobitnici bronastega priznanja uvrstili
tudi na regijsko tekmovanje, ki je potekalo 3. 2. 2009 in dosegli SREBRNO priznanje;
TATJANA MARKOVIĆ pa se je uvrstila na državno tekmovanje, ki je potekalo 21. 3. 2009
v Mariboru in prejela zlato Cankarjevo priznanje.
ČESTITAMO!

