Správa o dobrých skutkoch 2018
Škola: Základná škola Zlatníky
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Idunková

Zúčastnené triedy:
Trieda: ŠKD
Počet žiakov: 25
Opis Dobrého skutku: Žiaci ŠKD sa zapojili do projektu „ Vianočná pošta“. Zaregistrovali sme sa
na stránke POHODOVO.sk a boli nám pridelené adresy seniorov:

- Domov dôchodcov Borský Mikuláš
- Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj
- Zariadenie pre seniorov Katka v Považskej Bystrici
Bolo nám pridelených 65 adries a každému starkému sme napísali vianočnú pohľadnicu.

Trieda: 1.A
Počet žiakov: 18
Opis Dobrého skutku:
Žiaci prvého ročníka priniesli pre zvieratká rôzne doma nepotrebné veci ako napríklad: staré deky.
osúšky, uteráky, krmivo. Tieto veci odvezieme do útulku pre zvieratká. Týmto skutkom chceme
potešiť zvieratká v útulku.
fotografia:

Trieda: 2.A
Počet žiakov: 16
Opis Dobrého skutku:
Deti druhého ročníka sa rozhodli potešiť deti z detského domova. Zozbierali hračky, s ktorými sa
rozhodli doma rozlúčiť a podeliť sa
o radosť, ktorú s nimi prežili aj
s druhými deťmi, ktorým nebolo
dopriate, aby prežili detstvo so svojimi
rodičmi. Vyzberané hračky pani
triedna učiteľka zaviezla priamo do
Detského domova v Zlatovciach.

Trieda: 4.A
Počet žiakov: 16
Opis Dobrého skutku:
Žiaci štvrtého ročníka sa rozhodli pomôcť vtáčikom počas zimy. Každý žiak v priebehu týždňa priniesol
nejaké vhodné krmivo pre vtáčikov. Počas zimy budeme
krmivo dávať do kŕmidiel, ktoré máme v areáli školy.

Trieda: 6.A
Počet žiakov: 17
Opis Dobrého skutku:
Pomáhať je správne! A to si uvedomujú aj naši
šiestaci, ktorí sa rozhodli pomôcť starším ľuďom.
V uplynulých dňoch prebiehala v nákupnom
centre
v Bánovciach nad
Bebravou veľká
potravinová
zbierka, do ktorej
sa zapojili spolu
s triednou
učiteľkou.
Vyzbierali peknú
sumu peňazí
a v piatok
(23.11.2018)
popoludní nakúpili
s pani učiteľkou
plný vozík trvanlivých potravín. Tieto potraviny budú venované
Domovu dôchodcov v Kšinnej. K potravinám deti pribalili aj pekné
vianočné pozdravy, ktoré vyrobili. Veríme, že sme im aj nimi spríjemnili predvianočný čas.

