
Správa o dobrých skutkoch 2018 

Škola: Základná škola, Školská 14, 956 18  Bošany 

Kontaktná osoba: Mgr. Henrieta Korvasová 

Zúčastnené triedy: 

Trieda: 6.B, 6.C 

Počet žiakov: 38 

Opis Dobrého skutku: 

A je tu december... čas zázrakov, dobrých skutkov a splnených prianí. V mrazivú sobotu  1.12, sa 

osemnásť žiakov zo 6.B a 6.C triedy v Základnej škole v Bošanoch rozhodlo navštíviť miestny útulok v 

Partizánskom. Žiaci počas uplynulých týždňov mysleli na psíkov a hľadali možnosti, ako im uľahčiť 

pobyt. Dohromady sme vyzbierali množstvo užitočných vecí: uteráky, teplé deky, piškótky, granulky a 

hračky. Spoločne sme vyvenčili niekoľkých psíkov, ktorí sú v útulku momentálne umiestnení. Všetkým 

žiakom sa návšteva útulku veľmi páčila a mnohí sa rozhodli navštevovať zvieratká častejšie. Všetky 

deti spravili krásny dobrý skutok, ktorý pomôže nemým tváram v útulku.  

 

fotografia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda: ŠKD 

Počet žiakov: 86 

Opis Dobrého skutku: 

Vianočná pošta. Školský klub detí a žiaci prvého a tretieho ročníka sa zapojili do dobrého skutku. Ten 

sme realizovali prostredníctvom projektu Vianočná pošta, kde sme sa zaregistrovali. Zaslali  nám 

adresy dvoch domovov pre seniorov v Kšinnej a v Senci. Spolu s adresami nám zaslali aj mená 



seniorov, pre ktorých naše deti vyrobili nádherné vianočné pozdravy. Veríme, že sme seniorov 

pozdravmi potešili. Našim starkým začnú Vianoce vianočným pozdravom položeným na stolčeku. 

 

fotografia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B 

Počet žiakov: 161 

Opis Dobrého skutku: 

V tomto predvianočnom čase, kedy ľudia o niečo viac myslia na tých, ktorým osud nedoprial to, čo 

ostatní berú ako samozrejmosť, sme sa s deťmi 1. stupňa rozhodli usporiadať Vianočnú tržnicu.  

Chceme v nich už odmalička budovať schopnosť nielen súcitiť s inými, ale im aj pomáhať. Tržnicu sme 

zrealizovali pre Domom kultúry v Bošanoch na Mikuláša. Deti na nej predávali svoje výrobky, ktoré 

vytvorili alebo upiekli nielen v škole, ale aj doma so svojimi rodičmi a starými rodičmi. Predávali 

vlastnoručne zhotovené vianočné ozdoby a dekorácie, predávali vianočné pečivo a punč. Podarilo sa 

im vyzbierať 413 €, za ktoré chcú nakúpiť darčeky deťom z miestneho krízového centra. Deťom, ktoré 

sú v centre bez svojich rodičov, pretože žili v nedôstojných sociálnych podmienkach. Výrobky, ktoré  

deti nepredali, odovzdajú pred Vianocami seniorom z domovov dôchodcov, ktorých pôjdu potešiť 

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


