
Správa o dobrých skutkoch 2018 

Škola: Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice 

Kontaktná osoba: Mgr. Kornélia Vojtaníková 

Zúčastnené triedy: 

Trieda: Žiaci z Detského parlamentu – zástupcovia jednotlivých tried (1.A, 1.B.,2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 

5.A, 7.A, tercia A) 

Počet žiakov: 10 

Opis Dobrého skutku: Zástupcovia žiakov odhlasovali na Detskom parlamente a Žiackej školskej rade, 

že sa zapoja do Dobrého skutku prostredníctvom zbierky UNICEF, na ktorú pripravili vlastnoručne 

vyrobené samolepky ako odmenu pre prispievateľov. Do zbierky prispeli rodičia aj návštevníci školy 

a vyzbieraná suma dosiahla cca 150 EUR, ktoré pošleme na podporu organizácie UNICEF na zlepšenie 

životných podmienok a školstva detí v rozvojových krajinách.  

 
Môžete sem vložiť jednu fotografiu zachytávajúcu atmosféru Dobrého skutku, na ktorej ale nesmú byť žiadne osoby! 

fotografia:  

 

 

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

Počet žiakov: 60 žiakov 

Opis Dobrého skutku:  Žiaci prvého a druhého ročníka sa zapojili vlastnoručnou výzdobou ozdôb na 

školský vianočný stromček s cieľom skrášliť školské prostredie a spríjemniť si adventné obdobie. Na 

ozdobách pracovali v školskom klube detí a na vyučovacích hodinách výtvarnej výchovy.  

 
Môžete sem vložiť jednu fotografiu zachytávajúcu atmosféru Dobrého skutku, na ktorej ale nesmú byť žiadne osoby! 

fotografia:  



 

 

Trieda: 3.A, 3.B, 4.A, 5.A 

Počet žiakov: 52 

Opis Dobrého skutku: Žiaci 3., 4.a  5.ročníka sa do akcie Dobrý skutok zapojili zbieraním odpadkov 

v okolí školy. Vyzbrojení hygienickými rukavicami a plastovými vrecami dôkladne vyčistili okolie školy 

a priľahlé ulice, pričom dohromady nazbierali približne 20 kg odpadkov vrátane starého oblečenia, 

fliaš, plechoviek, dokonca našli aj použitú plienku. Žiaci mali z akcie veľmi dobrý pocit a ešte dlho 

o nej rozprávali. Takmer sa nám ju nepodarilo uskutočniť z dôvodu nepriazne počasia, ale našťastie sa 

to podarilo, aj keď nie presne 27.11. ale až 5.12.2018. Radi si aktivitu zopakujeme aj v letnom období, 

pretože vidíme že má pozitívny prínos nielen pre nás ale aj pre naše okolie.  



 
Môžete sem vložiť jednu fotografiu zachytávajúcu atmosféru Dobrého skutku, na ktorej ale nesmú byť žiadne osoby! 

fotografia: 

 

 

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


