Správa o dobrých skutkoch 2018
Škola: Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, 831 03 Bratislava
Kontaktná osoba: Kamila Čajdová

Zúčastnené triedy:
Trieda: 3.A a 4. A
Počet žiakov: 31
Opis Dobrého skutku:

Vianoce sú sviatky pokoja a radosti, ktoré trávime v kruhu rodiny. A súčasťou
nejednej rodiny je i psíček alebo mačička. Niekedy sa stane, že si deti nájdu pod
stromčekom malé milé šteniatko či mačiatko. Keďže je to živí tvor, treba sa oň starať.
Venčenie, kŕmenie, cvičenie čistenie sa stane každodennou povinnosťou. No a tu je
ten problém! Často sa stane psík alebo mačička príťažou a tak skončia v útulku. Z
milého veselého domáceho miláčika je razom smutné opustené stvorenie. Preto nás
oslovila možnosť zapojiť sa do akcie Dobrý skutok sa počíta. To, že kde dobrý skutok
zrealizujeme, bolo jasné hneď od začiatku - v útulku Slobody zvierat. Začalo obdobie
príprav. Zavolali sme do útulku a dohodli termín návštevy. Rozhodli sme sa pre
materiálnu pomoc - konzervy pre mačičky, deky do kotercov, posteľné obliečky,
koberčeky, obojky, krmivo a maškrty pre psíkov. V triedach 3. A a 4. A prebehla
zbierka potrebných vecí.
Konečne prišiel ten očakávaný deň - 27. november 2018! Išli sme zrealizovať
DOBRÝ SKUTOK a stali sme sa súčasťou celosvetového sviatku darovania a
štedrosti GIVING TUESDAY .
Po príchode do útulku nás privítala milá teta. Najskôr sme odovzdali vyzbierané veci.
A verte neverte bolo toho neúrekom! Za odmenu nás teta previedla celým útulkom,
oboznámila nás s jeho fungovaním, porozprávala nám smutný príbeh o Astorkovi,
ktorého našli s reťazou okolo krku. Bolo to s ním veľmi zlé, ale podarilo sa ho
zachrániť. Druhý príbeh bol o sučke, ktorú zrazilo auto a ostala ležať na ceste. Jej
stav si vyžiadal ťažkú operáciu chrbtice. Dodnes nevie krútiť chvostíkom.
Oboznámila nás ako sa správne starať o psíkov a mačičky. Tí odvážnejší si prezreli
operačnú sálu. I napriek nepriaznivému počasiu sme využili možnosť venčenia, čomu
sme sa potešili my, ale najviac naši štvornohí kamaráti.
Na záver nám teta poďakovala za tento náš dobrý skutok. A my sme odchádzali s
dobrým pocitom, že sme ho mohli zrealizovať a pomôcť opusteným zvieratkám.
Rozhodli sme sa, že neostaneme len pri jednorázovej pomoci, ale pomáhať budeme
pravidelne.
A možno si niekto z nás aj adoptuje nejakého psíka alebo mačičku. Kto vie?

fotografia:

