Správa o dobrých skutkoch 2018
Škola: Súkromná základná škola, Slobody 1, 040 11 Košice
Kontaktná osoba: Mgr. Blažena Bandžáková

Zúčastnené triedy:
Trieda: 1.A
Počet žiakov: 8
Opis Dobrého skutku:

Sme žiaci 1.ročníka Súkromnej základnej školy, Slobody 1 v Košiciach. Keďže naša škola
patrí medzi ZELENÉ ŠKOLY, rozhodli sme sa spolu s našou pani učiteľkou zapojiť do akcie
Giving Tuesday. Počas tohto dňa sme chceli pomôcť našej Zemi. Vyzbierali sme v areáli
našej školy odpadky, ktoré sme aj pekne roztriedili na plasty, kovy sklo a bio odpad.

Trieda: 2.A
Počet žiakov: 12
Opis Dobrého skutku:

Sme žiaci 2.ročníka Súkromnej základnej školy, Slobody 1 v Košiciach. Počas dňa Giving
Tuesday sme sa rozhodli navzájom potešiť a pre svojho kamaráta v triede si každý z nás
vyrobil anjelika. Na celý deň sme sa potom stali anjelmi a navzájom sme si pomáhali pri
práci aj pri hrách.

Trieda: 3.A
Počet žiakov: 14
Opis Dobrého skutku:

My sme žiaci 3.A triedy a chodíme do Súkromnej základnej školy, Slobody 1 v Košiciach.
Počas dňa Giving Tuesday sme sa s pani učiteľkou rozprávali o význame tohto dňa a spoločne

sme sa rozhodli zapojiť tak, že od 1.12. – 24.12. nechceme len darčeky a sladkosti dostávať,
ale chceme niečo aj dať alebo venovať pre našu školu, triedu alebo spolužiakov. Preto počas
týchto 4 týždňov darujeme jednu svoju vec, ktorej sa chceme vzdať pre dobro iných. Počas
dňa Giving Tuesday sme si tiež skrášlili priestory našej triedy s vlastnoručne vyrobenou
výzdobou.

Trieda: 4.A
Počet žiakov: 14
Opis Dobrého skutku:

Sme žiakmi 4.A triedy v Súkromnej základnej škole, Slobody 1 v Košiciach. Keďže chodíme
do školy, v ktorej nám nie je ľahostajné životné prostredie a príroda, rozhodli sme sa

uskutočniť v rámci dňa Giving Tuesday vzdelávacie aktivity pre našich prvákov. Vysvetlili
sme im a naučili sme ich ako majú triediť odpad do našich zberných kontajnerov. Prváčikom
sa tieto aktivity, ktoré si mohli aj s nami vyskúšať, veľmi páčili a my sme radi, že sme to
spolu úspešne zvládli.

Trieda: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Počet žiakov: 48
Opis Dobrého skutku:

Sme žiakmi 1.A, 2.A, 3.A, a 4.A triedy a navštevujeme Súkromnú základnú školu , Slobody 1
v Košiciach. Naša škola je jednou zo ZELENÝCH ŠKOL. V rámci dňa Giving Tuesday sme
sa spoločne rozhodli pomôcť našej prírode, najmä stromom. Začali sme so zberom starého
papiera, ktorý chceme odovzdať do zberu a tým zachrániť niekoľko stromov na našej planéte.
Keďže 1 strom zachráni asi 125 kg starého papiera a my sme chceli zachrániť 5 stromov,
potrebovali sme vyzbierať 625 kg papiera. Peniaze získané za tento zber darujeme na kúpu
nových sadeníc mladých stromčekov, ktoré si potom na jar spoločne vysadíme k tým, ktoré už
máme v areáli našej školy.

A keďže máme veľmi radi aj zvieratká, zorganizovali sme aj zbierku pre malých chlpáčov
v KOŠICKOM ÚTULKU PRE PSOV. Vyzbierali sme rôzne veci ako napr. deky, obojky,
jedlo a iné a všetko sme im tam aj odniesli, aby aj naši psíkovia mali radosť. Oni sa nám
odmenili zasa tým, že sme týchto psíkov potom mohli venčiť, z čoho sme my mali obrovskú
radosť.

