
 

 

Správa	o	dobrých	skutkoch	2019	

Škola:Základná	škola	Zákopčie		

Adresa	školy:	Zákopčie	Stred	č.	957	

Kontaktná	osoba:	Mgr.Lenka	Paseková	

Mail	kontaktnej	osoby:	pasekova.lenka1@gmail.com	

Telefón	kontaktnej	osoby:	0907	052	823	

Zúčastnené	triedy:	

Trieda:	1.A	

Počet	žiakov:		12	

Opis	Dobrého	skutku: Rozhodli sa pomôcť tým, ktorí si nedokážu sami a sú odkázaní na 

ľudskú pomoc – zvieratká. Rozbehli zbierku nepotrebných diek a  prikrývok. Urobili medzi 

sebou finančnú zbierku a za vyzbierané peniaze zakúpili krmivo a psie hračky, vôdzky, 

obojky.  Potom všetku bohatú nádielku odniesli do Útulku Mojšova Lúčka pri Žiline 

a odovzdali dobrovoľníkom, ktorí tiež nezištne pomáhajú zvieratkám. Deti dúfajú, že pomôžu 

psíkom v útulku prečkať chladné obdobie	

fotografia:		

	

	

	

	

	

	

	

	

Trieda:	3.A	
Počet	žiakov:	10	
Opis	Dobrého	skutku:	Rozhodli sa pomôcť tým, ktorí si nedokážu sami a sú odkázaní na 
ľudskú pomoc – zvieratká. Rozbehli zbierku nepotrebných diek a  prikrývok. Urobili medzi 
sebou finančnú zbierku a za vyzbierané peniaze zakúpili krmivo a psie hračky, vôdzky, 
obojky.  Potom všetku bohatú nádielku odniesli do Útulku Mojšova Lúčka pri Žiline 



 

 

a odovzdali dobrovoľníkom, ktorí tiež nezištne pomáhajú zvieratkám. Deti dúfajú, že pomôžu 
psíkom v útulku prečkať chladné obdobie	

	
fotografia:		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Trieda:	4.A	
Počet	žiakov:	20		
Opis	Dobrého	skutku:	Rozhodli sa pomôcť tým, ktorí si nedokážu sami a sú odkázaní na 
ľudskú pomoc – zvieratká. Rozbehli zbierku nepotrebných diek a  prikrývok. Urobili medzi 
sebou finančnú zbierku a za vyzbierané peniaze zakúpili krmivo a psie hračky, vôdzky, 
obojky.  Potom všetku bohatú nádielku odniesli do Útulku Mojšova Lúčka pri Žiline 
a odovzdali dobrovoľníkom, ktorí tiež nezištne pomáhajú zvieratkám. Deti dúfajú, že pomôžu 
psíkom v útulku prečkať chladné obdobie	

	 fotografia:	

	

	

	

	

	

	



 

 

	

Trieda:	6.A	
Počet	žiakov:	17		
Opis	Dobrého	skutku:	Rozhodli sa pomôcť tým, ktorí si nedokážu sami a sú odkázaní na 
ľudskú pomoc – zvieratká. Rozbehli zbierku nepotrebných diek a  prikrývok. Urobili medzi 
sebou finančnú zbierku a za vyzbierané peniaze zakúpili krmivo a psie hračky, vôdzky, 
obojky.  Potom všetku bohatú nádielku odniesli do Útulku Mojšova Lúčka pri Žiline 
a odovzdali dobrovoľníkom, ktorí tiež nezištne pomáhajú zvieratkám. Deti dúfajú, že pomôžu 
psíkom v útulku prečkať chladné obdobie	

fotografia:		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Trieda:	8.A	
Počet	žiakov:	13		
Opis	Dobrého	skutku:	Naši ôsmaci sa tento rok rozhodli navštíviť detičky v MŠ Zákopčie. 
Pripravili si pre ne tvorenie na vianočnú tému a samozrejme sa s deťmi zahrali, zaspievali si. 
Venovali deťom v MŠ svoj čas a mali radosť z pekných obrázkov a výtvorov škôlkarov. 
Súčasne si uvedomili, že ten kto dáva zo srdca aj dostáva späť. Na záver akcie sľúbili, že si to 
o rok zopakujú. 



 

 

 fotografia:	


