Správa o dobrých skutkoch 2018
Škola: Základná škola Vajanského 2, Skalica
Kontaktná osoba: PaedDr. Zuzana Vyoralová

Zúčastnené triedy: 5. B, 6. B, 6. C, 7.B
Trieda: 5.B
Počet žiakov: 28
Opis Dobrého skutku: Žiaci 5. B sa rozhodli venovať svoj čas učeniu žiakov tretieho ročníka. Vymenili
svoju hodinu matematiky, aby vyskúšali tretiakov z vybraných slov. Dňa 27.11. sa žiaci rozdelení do
dvoch skupín vydali do 3.C a 3. D. Mali pre tretiakov pripravené rôzne doplňovačky, vety, tajničky
a hry, kde si preverili tretiakov, ako dobre ovládajú vybrané slová po b, m, p. Všetci sa výborne bavili
a určite by si to chceli v budúcnosti zopakovať ☺

fotografia:

Trieda: 6. C
Počet žiakov: 27
Opis Dobrého skutku: Žiaci 6. C sa rozhodli navštíviť skalický útulok a potešiť psíkov rôznymi

granulkami, maškrtami a hlavne ich prítomnosťou, a vybraných psíkov zobrali na vychádzku.
Vymrznutí, ale natešení z dobrého skutku, sme odchádzali s pocitom, že sa tam musíme ešte niekedy
vrátiť ☺

fotografia:

Trieda: 7. B
Počet žiakov: 20
Opis Dobrého skutku: Žiaci 7. B sa dňa 27. 11. vybrali do škôlky, navštíviť predškolákov a ukázať im,
čo všetko by mali vedieť pred nástupom do školy. Jedna skupinka si pripravila pre nich výučbu
matematiky, kde im ukázali číslice a ako sa počíta, čo znamená väčší, menší, rovný, ale aj aké
bankovky poznáme. Druhá skupinka učila písmenká a aké slová na dané písmenká poznajú, prečítala
im rozprávku a dávala otázky, čo si z nej zapamätali. Ďalšia skupinka ich vyskúšala, či vedia, čo je
zdravé a nezdravé a posledná skupinka ich vyskúšala, aké dopravné prostriedky poznajú a či vedia
ako sa majú správne pohybovať po cestách. Deti dostali za odmenu od každého cukríky a potešení
nám ukázali ako sa vedia rýchlo obliecť do pyžamiek a už ich čakal odpočinok. ☺

fotografia:

Trieda: 6.B
Počet žiakov: 28
Opis Dobrého skutku: Žiaci 6. B sa rozhodli navštíviť domov dôchodcov a potešiť ich svojou
prítomnosťou. Pripravili si pre nich zaujímavý program. Dievčatá hrali na flautu, gitaru, recitovali
báseň a tancovali ľudový tanec. Chlapci mali parkúrové vystúpenie. Najviac sa však všetci zabavili pri
spoločnom zdobení perníčkov a chlapci pri hraní kartových hier s dôchodcami. Naplnení skvelými
pocitmi, príbehmi a zážitkami sme sa rozlúčili a dúfame, že sa tam ešte raz vrátime a prežijeme zasa
krásne chvíle. ☺

fotografia:

Vložila som opisy Dobrých skutkov, tried z našej školy, ktoré sa akcie zúčastnili, bohužiaľ nemám
fotografie bez osôb, dúfam, že to nebude veľmi vadiť ☺.
S pozdravom a prianím pekných sviatočných dní, Vyoralová Zuzana

