Správa o dobrých skutkoch 2018
Škola: Základná škola s materskou školou Vavrečka 204, 029 01 Námestovo
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Mináriková

Zúčastnené triedy:
Trieda: 1. A
Počet žiakov: 13
Opis Dobrého skutku:
V utorok 27. 11. 2018 bola od rána v prvej triede skvelá nálada. Bol to predsa deň dobrých
skutkov. Deň, kedy nerobíme niečo pre seba, ale pre iných. Rozhodli sme sa, že spoločne
urobíme niečo pre našu školskú knižnicu. Povyberali sme knihy, ktoré sú v knižnici najdlhšie
a jednu po druhej sme opravovali. Lepili a gumovali, len aby ich starší žiaci mohli ešte niekedy
čítať. Okrem toho sme vyrobili záložky tretiemu a štvrtému ročníku. No nie hocijaké!
Tretiakom sme nalepili na záložky násobilku a štvrtákom zasa slovné druhy. Vďaka našim
záložkám sa im to možno bude učiť ľahšie. Nakoniec sme obdarovali aj pani učiteľky tým, že
sme im uvarili kávu a čaj. V tento deň sme dobrými skutkami neobdarovali len iných, ale aj
seba. Krásnym pocitom v našom vnútri. Pretože darovať je niekedy viac ako prijímať.
Fotografia:

Trieda: 1.B
Počet žiakov: 12
Opis Dobrého skutku:

Šípky a koláčiky pre seniorov
V posledný októbrový týždeň sme sa so žiakmi vybrali do blízkej prírody pozorovať nielen
krásne farby jesene, ale predovšetkým na šípky. Pri zbere boli naše pršteky popichané, no náš
jasný cieľ, nazbierať šípky na čaj pre seniorov z našej obce, nám „nedovolil“ plakať alebo
fňukať. Chceli sme nazbierať čo najviac!
Kým sa nám v triede sušili šípky, naše pracovité ručičky maľovali na zaváracie poháre rôzne
motívy. Neskôr sme usušené šípky naložili do krásne vyzdobených sklenených dóz.
A aby teplý šípkový čaj si naši seniori mohli vychutnať dosýta, nemohlo chýbať malé
občerstvenie- koláčiky. Tie nám pomohli upiecť naše skvelé tety kuchárky zo školskej jedálne,
za čo im pekne ďakujeme!
Dňa 27. 11. 2018 sme zrealizovali poslednú fázu nášho dobrého skutku. Vybrali sme sa na
návštevu k dvadsiatim najstarším seniorom z našej obce. Potešili sme ich krátkymi pesničkami
a básničkami, obdarovali koláčikmi i šípkami na čaj.
Úsmev na tvárach našich seniorov hovoril za všetko! Boli nám nesmierne vďační, že sme ich
navštívili a potešili. My im vďačíme za milé prijatie.
Fotografia:

Trieda: 2.A
Počet žiakov: 22
Opis Dobrého skutku:

Darček plný dobrých skutkov
Keď sme sa s deťmi v triede rozprávali o dobrých skutkoch a čo to vlastne je dobrý skutok, veľa
z nich hovorilo o pomoci rodičom, starým rodičom. Niektoré deti povedali, že sa vedia aj
podeliť a priniesli do školy svoje obľúbené hračky, napísali sme pekný list, zabalili sme ich spolu
do veľkého balíka ,,Dobrých skutkov“ a dňa 28. 11. 2018 sme ho poslali deťom do Detského
domova v Istebnom.

Trieda: 2. oddelenie ŠKD
Počet žiakov: 26
Opis Dobrého skutku:
Mikulášske vrecko pre chudobné deti
Žiaci z 2. oddelenia ŠKD v mesiaci november zbierali do vreca sladkosti pre deti v Krízovom
centre v Liptovskom Mikuláši. Dobrovoľným zrieknutím sa sladkostí tak mohol sv. Mikuláš
potešiť balíčkom aj chudobné deti. 30. 11. pani vychovávateľka osobne odniesla plné vrece
sladkostí do Charitného domu v Liptovskom Mikuláši. Chudobným deťom tak darovali aj
radosť a pre seba získali žiaci dobrý pocit na srdiečku.

