
Správa o dobrých skutkoch 2018 

Škola: Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 960 01 

Kontaktná osoba: Mgr. Alena Hanáková 

Zúčastnené triedy: 

Trieda: IV. B, triedna učiteľka Mgr. Mazúchová 
Počet žiakov: 22 detí z 24 žiakov (2 detí choré) 
 

Trieda: IV. C, triedna učiteľka Mgr. Rovňanová 

Počet žiakov: 10 detí z 10 žiakov 

 
Opis Dobrého skutku: Už v minulosti naša škola spolupracovala s Charitou svätej Alžbety vo Zvolene, ktorú 
vedie sestra Patrícia. Dňa 27.11. sa spoločne 2 triedy podieľali na výdaji obedov pre bezdomovcov, ktorý 
prebieha v pracovné dni  v čase od 13:00 hod. Zamestnanci našej ZŠ finančne prispeli na kúpu ovocia, niektorí 
rodičia žiakov štvrtákov napiekli koláčiky. Deti v škole pripravili obložené chlebíky z potravín zabezpečených 
Hypermarketom Tesco vo Zvolene.  Zamestnanci Hypermarketu dobrovoľne darovali aj po jednom stravnom 
lístku. Konečná vyzbieraná suma bola v hodnote 76 €, ktoré naši žiaci odovzdali Charite svätej Alžbety. 
Prežité popoludnie bolo príjemné, deti prispeli nielen chutným jedlom ale aj pohladením duše bezdomovcov. 
Vystúpili s krátkym hudobným programom. Deti mali veľmi silný zážitok, pochopili v čom spočíva sila dobrého 
skutku. 
                                          
Môžete sem vložiť jednu fotografiu zachytávajúcu atmosféru Dobrého skutku, na ktorej ale nesmú byť žiadne osoby! 
fotografia: 

           

 

 

       

Trieda: záujmový útvar Školského klubu detí „Kamarátka kniha“, vychovávateľka Mgr. Hanáková 
Počet žiakov: 16 
 
Opis Dobrého skutku: Deti navštevujúce školský klub, ktoré navštevujú aj krúžok Kamarátka kniha, často 
navštevujú školskú i mestskú knižnicu. Dňa 27.11. pomáhali tetám knihovníčkam na oddelení literatúry pre deti 
a mládež v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene. Popoludní, 27.12.  sa malí čitatelia zmenili v zanietených 



upratovačov s prachovkou a vedierkom v ruke. Spoločne pod dohľadom tety knihovníčky Majky, sme knihy  
povyberali z poličiek. Druháci utierali prach na poličkách a skrinkách, poutierali od prachu aj knihy, ktoré sa 
bežne nepožičiavajú. Štvrtáci zakladali jednotlivé knižné tituly podľa žánru a abecedného poradia. Jednoduchá 
práca si vyžadovala trpezlivosť a šikovné ruky. Potrebné boli aj dobré čitateľské zručnosti, aby deti knižky uložili 
na správne miesto. Upratovanie žiakov plne zaujalo, mali radosť keď videli výsledok svojej práce. V tento deň 
mnohí návštevníci knižnice vyslovili deťom slová pochvaly.  Bolo to pekné popoludnie. S tetami knihovníčkami 
sa deti lúčili so slovami: „ Pomáhať  budeme chodiť častejšie.“ 
 
Môžete sem vložiť jednu fotografiu zachytávajúcu atmosféru Dobrého skutku, na ktorej ale nesmú byť žiadne osoby! 
fotografia: 

 


