Správa o dobrom skutku 2018
Škola: Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, 85101 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Marcela Švirlochová

Zúčastnená trieda:
Trieda: 5.B
Počet žiakov: 19
Opis Dobrého skutku: Úsmev nestojí nič, no prináša mnoho
Usmejte sa a rozdávajte úsmev, možno tým niekoho potešíte! Toto sme si povedali v triede 5. B. Zapojená
bola celá trieda. Dokonca aj jedna mamička, keď počula, že pani učiteľka triedna trošku nestíha nájsť vhodné
krátke citáty, tak sa ponúkla, že ich pripraví. Prvá fáza prebehla úspešne a v triede sme mali papiere s citátmi. Tie
bolo treba nastrihať a zábavná fáza bolo natáčanie citátov do ruličiek ☺ bolo toho v triede veru mnoho ☺ ale
nevadí, aspoň neposedné ruky mali čo robiť. Potom sme premýšľali, v čom by sme to mohli vziať do ulíc. Pani
učiteľka priniesla nádobku. Ale tá bola už o chvíľku plná, bolo potrebné vymyslieť niečo iné. A tak pani učiteľka
povedala, že si urobíme špeciálne vyzdobené schránky – dali sme na ne logo akcie, vydavateľstva Liberaterra
i logo školy ☺ každý z nás priložil niečim ruku k dielu. Bolo to super.
Následne prišiel deň D - deň realizácie. S pani učiteľkou sme sa dohodli, že vyjdeme na dve vyučovacie hodiny - ale
tá zima, ktorá prišla nečakane, nás popohnala a vydržali sme vonku len hodinu a pol :) Tento čas sme sa
prechádzali po bližšom i vzdialenejšom okolí školy a začali sme rozdávať radosť. Pokúsili sme sa vyvolať úsmev na
tvárach kočíkujúcich mamičiek, uponáhľaných ľudí, ktorí žiaľ nemali alebo nechceli mať čas sa ani spomaliť, keď
sme im chceli ten malý kúsok stočeného papiera podať, podarilo sa nám vyčariť úsmev na tvári smutnému
bezdomovcovi po tom, keď sme mu dali citát... a tie minidarčeky, ktoré nám ešte ostali, sme rozdali aj žiakom i
zamestnancom našej školy. Zistili sme, že nie vždy je to jednoduché oslovovať ľudí, ale nevzdali sme sa po prvých
odmietnutiach. A za to je na nás pani učiteľka triedna veľmi hrdá. Po návrate sme sa o tom ešte dlho rozprávali
medzi sebou i s pani učiteľkou. Mali sme veľa zážitkov a dojmov, dobrých bolo našťastie oveľa viac ako tých menej
príjemných. Povedali sme si, že skúsime si pripraviť nejaký dobrý skutok aj nabudúce. Držte nám palce v tomto
predsavzatí.
5.B a triedna Mgr. Marcela Švirlochová

