
Správa o dobrých skutkoch 2018 

Škola: ZŚ Narnia Okružná 2 Banská Bystrica 

Kontaktná osoba: Zuzana Búciová 

 

Naša škola má rozvinutý projekt dobrovoľníctva, kde sa deťom na 2. stupni ponúkajú rôzne 

dobrovoľnícke aktivity. Pravidelné, aj jednorázové. Je pre nás veľmi dôležité popri vzdelávaní, 

formovať a viesť deti aj týmto smerom. Deti za aktivity získavajú „body“, za ktoré majú možnosť 

zúčastniť sa v septembri dobrovoľníckeho pobytu, kde opäť idú nezištne niekam pomáhať. Posledne 

boli mladší na farme,kde pomáhali spratúvať seno, starší boli 7 dní na misijnej ceste po krajinách 

Balkánu, kde slúžili v rôznych domovoch, spoločenstvách.. 

Fotky neprikladáme, nakoľko na každej z nich je niekto😊. 

Zuzana Búciová  

Za ZŠ Narnia BB 

 

Kontaktnú osobu a údaje o nej uvádzate, aby sme vám vedeli poslať zľavový kupón a vedeli vás 

kontaktovať v prípade výhry v losovaní. 

Zúčastnené triedy: 

Trieda: celý 1. stupeň  

Počet žiakov: 49 

Opis Dobrého skutku: Deti sa zapojili do dobrovoľníckej zbierky školských pomôcok a potravín na 

Balkán – kde išli naši druhostupniari na misijnú cestu po Balkáne, kde pomáhali v rôznych 

organizáciách, domovoch, školách... 

 
Môžete sem vložiť jednu fotografiu zachytávajúcu atmosféru Dobrého skutku, na ktorej ale nesmú byť žiadne osoby! 

fotografia: 

 

Trieda: 2. stupeň 

Počet žiakov: rôzne pri návštevách 

Opis Dobrého skutku: Naši dobrovoľníci navštevujú pravidelne 2x týždenne (utorky a piatky) starých 

ľudí v Domove dôchodcov na Jilemnického ulici, kde im čítajú knihy, vedú tvorivé dielne, pripravujú 

rôzne športové aktivity, chodia na prechádzky.. 

 
Môžete sem vložiť jednu fotografiu zachytávajúcu atmosféru Dobrého skutku, na ktorej ale nesmú byť žiadne osoby! 

fotografia: 



 

Trieda: 2. stupeň 

Počet žiakov: 5-6 

Opis Dobrého skutku: Deti chodia čítať Kroniky Narnie rovesníkom do Detského domova Svetluška 

a je to pravidelná aktivita 1x týždenne. 

 
Môžete sem vložiť jednu fotografiu zachytávajúcu atmosféru Dobrého skutku, na ktorej ale nesmú byť žiadne osoby! 

fotografia:  

Trieda: 2. stupeň 

Počet žiakov: 7-12 

Opis Dobrého skutku: deti chodia pravidelne, každý pondelok, aj dnes 26. 11., do komunitného 

centra na Fončorde, kde pomáhajú pri nimi organizovaných aktivitách (tvorivé dielne, senioráda, 

upratovanie priestorov) 

 

Môžete sem vložiť jednu fotografiu zachytávajúcu atmosféru Dobrého skutku, na ktorej ale nesmú 

byť žiadne osoby!  

 

Trieda: 1. aj 2. stupeň 

Počet žiakov: 80 

Opis Dobrého skutku 

Deti tento týždeň vyrobili zaujímavé záložky do kníh a v piatok ich ideme spoločne odniesť do 

Verejnej knižnice, aby ich žienky rozdali čitateľom, aby sa im veselšie čítalo cez vianočné sviatky😊. 

 

 

Vložte toľko opisov Dobrých skutkov, koľko tried z vašej školy sa akcie zúčastnilo ☺. 


