Správa o dobrých skutkoch 2018
Škola: Súkromná základná škola, Gorkého 4, 909 01 Skalica
Kontaktná osoba: PaedDr. Jana Štefancová

Zúčastnené triedy:
Trieda: 3. roč.
Počet žiakov: 20
Opis Dobrého skutku 1: Deň pred „Giving Tuesday“ deti s pani učiteľkou napiekli bublaninu, muffiny
a perníkový koláč pre všetky deti v škole (asi 150 ks). Priniesli si z domu osvedčené recepty, prečítali
návod, navážili suroviny, vymiešali cesto, naliali na plechy a do formičiek a nechali piecť v školskej
rúre. Na druhý deň skupinka detí chodila z triedy do triedy, ponúkali svoje koláčiky a veľmi pekne
vysvetľovali prečo ich vyrábali. V mnohých triedach si vyslúžili potlesk a ocenenie. O svojom dni
potom napísali a ich odkazy sú vystavené pri vchode do školy.
fotografia:

Trieda: 3
Počet žiakov: 20
Opis Dobrého skutku 2: V utorok si deti v triede medzi sebou darovali/vymenili hračky a malé
potrebné drobnosti. Svoje pocity napísali na odkazy – fotografia vyššie.

Trieda: 5.,6.,7.,8., 9. roč.
Počet žiakov: 60
Opis Dobrého skutku 3:
V pondelok predstavila ôsmačka Barborka školákom na II. stupni výzvu: „ Spravme Vianoce
neznámym starkým!“, ktorú našla na : https://pohodovo.sk/vianocna-posta-2018/
Po zaregistrovaní sa na stránke mohli žiaci dostať adresu neznámeho seniora, ktorému potom pošlú
naozajstnú, rukou písanú vianočnú pohľadnicu. Žiaci z II. stupňa sa v týždni od 26. do 30. 11.
zaregistrovali a ku dnešnému dňu už majú adresy. Jednotlivé triedy pôjdu potom spolu na poštu, aby
zažili (niektorí prvý raz) ako sa taká pohľadnica posiela. Na hlavnej nástenke v škole máme pripravenú
mapu Slovenska, do ktorej žiaci označia mesto, kam pohľadnicu poslali/pošlú.
fotografia:

Trieda: 7
Počet žiakov: 15
Opis Dobrého skutku 4: Žiaci 7. roč. usporiadali zbierku konzerv, hračiek, prikrývok pre mačky
a psíkov v útulku zvierat, kam mnohí z nich chodia celoročne venčiť psíkov. Nazbierané veci im potom
spoločne pred Vianocami zanesú.
fotografia:

Trieda: 1. – 9. roč.
Počet žiakov: 140
Opis Dobrého skutku 5: Žiaci v celej škole vyrábali počas týždňa svoje vlastné maľované vianočné
pohľadnice a to nie len na Vianočnú poštu pre neznámych starkých, (Dobrý skutok 3) ale aj pre
„JESÉNIA SKALICA - zariadenie pre seniorov“ v Skalici. 50 ks vyrobili práve v utorok 27.11. Svoje
pohľadnice im deti z polovici decembra zanesú osobne a ešte k tomu pridajú aj milé vystúpenie.
fotografie:

Trieda: jednotlivci z rôznych tried
Počet žiakov: 8
Opis Dobrého skutku 6: Z letnej školskej čitárne sme preniesli knihy, ktoré sme zachránili/dostali
v lete z mestskej knižnice. Knihy sme rozložili vo vestibule a ponúkli sme ich novým majiteľom.
Vybrali si z nich nie len žiaci ale aj ich rodičia. Mali sme radosť z toho, že staré knihy dostali už tretiu
šancu:) dostať sa k novým čitateľom.

