
Správa o dobrých skutkoch 2018 

Škola: ZŠ  Zákopčie 

Kontaktná osoba:  Mgr. Lenka Paseková 

Zúčastnené triedy: I.A a VII.A, III.A a IV.A, V.A 

Trieda: I.A + VII.A  

Počet žiakov: 11 + 13 

Opis Dobrého skutku: 

Tento rok sme sa dohodli na pomoci zvieratkám, konkrétne vtáčikom. Prichádza zimné obdobie a tak 

sme sa rozhodli pre vtáčiky vyrobiť kŕmidlá, ktoré budeme samozrejme pravidelne plniť dobrotami 

a veríme, že vtáčiky nám to odplatia krásnym spevom. Spolupracovali sme dve triedy I.A a VII.A 

a práca nám išla jedna radosť. Okolie našej školy zdobí 5 kŕmidiel pre vtáčiky 

fotografia:  

 

 

 

 

Trieda: III.A + IV.A 

Počet žiakov: 20 + 13 

Opis Dobrého skutku: 

 Žiaci 3.A a 4. A triedy ZŠ Zákopčie, sa na podnet svojich triednych učiteliek rozhodli urobiť o 

dobrý skutok. Je pekné pomáhať tým, ktorí to potrebujú, ale my sme chceli urobiť niečo 

mimoriadne. Prišli sme na to, že sa poďakujeme tým, ktorí niečo výnimočné robia. Vybrali 

sme si ľudí, ktorí darujú nezištne najcennejšiu tekutinu pre život … a to krv.  



     Poprosili sme naše triedne pani učiteľky a tie nám pripravili výborné cesto na koláčiky a 

spolu s nami ich v pondelok 26.11.2018 upiekli v škole. My sme koláčiky za ich pomoci robili 

sami. Vopred pripravené cesto sme si rozvaľkali, vykrajovali sme koláčiky, pani učiteľky nám 

ich pomáhali dávať a vyberať z pece. Potom  sme ich vychladnuté natierali džemom a 

obaľovali cukrom. 

     Pani učiteľky o tomto skutku oboznámili i našich rodičov a napísali im motivačný list, kde 

ich taktiež vyzvali na darovanie tejto tekutiny. 

     27.11.2018 sa obe vybrali do Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci a ráno na 

Oddelenie hematológie a transfúziológie priniesli škatuľku s koláčikmi i s poďakovaním 

darcom krvi a samy boli krv darovať. 

   Keď budeme väčší, iste sa i my zapojíme do tohto pekné činu. Žiaci III.A a IV.A. 

fotografia:  

 

 

 

 

 

 

 

Trieda: V.A  

Počet žiakov: 17 

Opis Dobrého skutku: 

Trieda V.A chcela potešiť mladších žiakov, keďže minulý rok patrili aj oni k tzv. „prvostupniarom“ Pre 

žiakov III.A vymysleli pomôcku na opakovanie násobilky, aby sa im lepšie a zábavnejšie učila. Pri 

výrobe pomôcky si násobilku zopakovali aj piataci, čo im vôbec neuškodilo. Tak ako oni zažili veľa 

zábavy pri výrobe pomôcky, veria že aj tretiakom bude slúžiť nielen na učenie ale aj zábavu 

a súťaženie. 



 

 

 

 

 

 


