Správa o dobrých skutkoch 2018
Škola: Základná škola s materskou školou, Oravské Veselé 377
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Resutíková

Zúčastnené triedy:
Trieda: 1.A
Počet žiakov: 16
Opis Dobrého skutku: Vlastnoručne vyrobená hračka pre súrodenca
S našimi najmenšími žiakmi sme sa rozhodli, že aj napriek tomu, že sa oni stále radi hrajú, vyrobia
tento krát hračku pre svojich súrodencov, nie pre seba. A tak sme 29.11.2018 na krúžku spoločne
maľovali, vystrihovali, lepili a nakoniec vyrobili krásne lietajúce rakety. Deti sa z výroby veľmi tešili, no
ešte viac sa radovali ich súrodenci, ktorí sa mohli s nimi hrať.

Trieda: 1.B
Počet žiakov: 16
Opis Dobrého skutku: Návšteva spolužiaka so zlomenou nohou
Dňa 28. 11. 2018 sme spoločne navštívili nášho spolužiaka, ktorý má zlomenú kľúčnu kosť. Boli sme
ho navštíviť doma. Žiaci mu namaľovali obrázky, ktoré ho veľmi potešili. Tiež sme mu priniesli rôzne
sladkosti, čajík a ovocie, aby dopĺňal vitamíny. Spolužiaci sa spolu zahrali a porozprávali. Spolužiak
nám ukázal svoju izbu, hračky, rybku i papagája. Deťom sa návšteva veľmi páčila. Všetci sme boli radi,
že sme sa mohli zapojiť do veľmi peknej aktivity a urobiť dobrý skutok. Dali sme si záväzok, že dobré
skutky budeme robiť stále.

Trieda: 2.B
Počet žiakov: 16
Opis Dobrého skutku: Vianočné pohľadnice pre svojich blízkych
Žiaci 2.B triedy sa rozhodli urobiť radosť svojim blízkym tým, že im vyrobia vlastnoručné vianočné
pohľadnice. V tomto pretechnizovanom svete sa to cení ešte oveľa viac. Na výtvarnej výchove deti
kreatívne pracovali, a vytvorili krásne obrázky, ktoré určite potešia svojich adresátov.

Trieda: 5.A
Počet žiakov: 17
Opis Dobrého skutku: Listy pre postihnutú Mišku
Na FB sme zaregistrovali výzvu potešiť Mišku, ktorá krásne maľovala, no zákerná choroba ju pripravila
o možnosť ďalej maľovať a už 3 roky nemôže chodiť do školy kvôli problémom s imunitou. Keďže
dnes už 19-ročná Miška väčšinu času trávi doma, najväčšiu radosť má, keď poštárka zazvoní a z
brašne vyberie poštu pre ňu. A tak sme sa aj my rozhodli spríjemniť jej práve tento predvianočný čas
a napísali sme jej listy, pohľadnice a niektorí z nás jej aj niečo nakreslili. Veríme, že sme jej takýmto
spôsobom vyčarili aspoň malý záblesk šťastia na jej tvári.

Trieda: 5.B
Počet žiakov: 17
Opis Dobrého skutku: Listy pre postihnutú Mišku
Na FB sme zaregistrovali výzvu potešiť Mišku, ktorá krásne maľovala, no zákerná choroba ju pripravila
o možnosť ďalej maľovať a už 3 roky nemôže chodiť do školy kvôli problémom s imunitou. Keďže
dnes už 19-ročná Miška väčšinu času trávi doma, najväčšiu radosť má, keď poštárka zazvoní a z
brašne vyberie poštu pre ňu. A tak sme sa aj my rozhodli spríjemniť jej práve tento predvianočný čas
a napísali sme jej listy, pohľadnice a niektorí z nás jej aj niečo nakreslili. Veríme, že sme jej takýmto
spôsobom vyčarili aspoň malý záblesk šťastia na jej tvári.

Trieda: 6.A
Počet žiakov: 23
Opis Dobrého skutku: Potešme osamelých ľudí v domovoch dôchodcov
Žiaci v celoslovenskej akcii výrobou vianočných pohľadníc potešili 27 dôchodcov Centra sociálnych
služieb v Budmericiach a dôchodcov z Domu pokojnej staroby F.Majocha vo Veľkom Šariši.

Trieda: 7.A
Počet žiakov: 27
Opis Dobrého skutku: Pečenie medovníkových ozdôb na vianočný stromček

Naši siedmaci sa rozhodli, že upečú a vyzdobia medovníčky na školský vianočný stromček, a takýmto
spôsobom nám pripomenú, ako si ľudia zdobili stromčeky v minulosti. Týmto svojim dobrým skutkom
nám nielen priblížili kus minulosti, ale aj ukázali pričarovali krásnu voňavú vianočnú atmosféru v našej
škole.

Trieda: 8.A
Počet žiakov: 24
Opis Dobrého skutku: Výroba adventných vencov
Tak ako každý rok, aj tento rok sme sa rozhodli vyrobiť pre vlastné rodiny adventné vence, a tým
odbremeniť našich rodičov, ktorí majú aj tak dosť iných povinností. Tento rok sme sa však rozhodli, že
okrem vencov do rodín, vyrobíme aj adventné vence, ktoré budú skrášľovať prostredie našej školy,
napr. v zborovni, ako aj v hlavnom vchode školy. Práve vďaka týmto krásnym adventným vencom už
cítime okolo seba príjemnú vianočnú atmosféru.

