
Veľká výzva s odmenou 

DETSKÝ ČIN NAŠEJ ŠKOLY 

- Naša škola vyhlasuje súťaž pre žiakov našej školy na tému „Urob dobrý skutok, 
nezištne a s radosťou!" 

Tému môžete spracovať literárnou formou alebo audiovizuálnou formou (krátke amatérske 
komentované video natočené napríklad na telefóne). 

Začiatok výzvy: 11.10.2021 

Kam odovzdať dobrý skutok: skutky sa budú vhadzovať do krabice na to pripravenej vo 
vestibule školy alebo ich môžete posielať na elena.matuscinova@ttzs.sk 

Termín odovzdania: do 19.11.2021 

Vyhodnotenie výzvy: Prvý decembrový týždeň 

PRAVIDLÁ 

 do projektu sa môžu zapojiť žiaci 1. - 9. ročníka našej základnej školy a zamestnanci 
školy 

 skutky žiakov budú zaradené do troch kategórií  

o 1. – 3.ročník 

o  4. – 6.ročník 

o  7. - 9.ročník 

 žiaci môžu správu o svojich skutkoch napísať rukou alebo na počítači v rozsahu 
maximum 1/2 strany A4, prílohou môže byť fotografia alebo kreslený obrázok 

 žiaci môžu správu o dobrom skutku natočiť v podobe komentovaného videa v dĺžke 
maximálne 2 minúty 

 žiaci a učitelia môžu napísať aj o dobrom skutku, ktorý vykonali aj iné deti vo veku do 
15 rokov 

 do projektu možno zapojiť aj správu o kolektívnom dobrom skutku 

 skutky, o ktorých pisatelia píšu, musia byť už realizované a pravdivé 

 každý z autorov dobrého skutku, ktorý získa najväčšiu podporu detí, bude vyhlásený 
za držiteľa ocenenia Detský čin našej školy 2021 a odmenený vecnou cenou. Ten, kto 
napíše o dobrom skutku, ktorý získa ocenenie, bude taktiež odmenený vecnou cenou. 

 zo všetkých dobrých skutkov, ktoré sa do projektu zapoja, vyberie výberová komisia 
(žiacka školská rada) 3 najväčšie dobré skutky za každú kategóriu 
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 3 nominované dobré skutky budú koncom novembra uverejnené aj na našej  webovej 
stránke, kde bude verejnosť hlasovať o ich poradí 

 hlasovanie sa uskutoční prostredníctvom formulára na našej webovej stránke 

 skutok, ktorý získa najväčšiu podporu v danej kategórii, bude v decembri vyhlásený za 
Detský čin našej školy 2021 

Každý dobrý skutok si zaslúži pochvalu i ocenenie. Svojim hlasom podporíte myšlienku 
dobra a umožníte mu tak rásť! 

Aktéri dobrých skutkov si môžu vyberať z nasledovnýchoblastí: 

Záchrana ľudského života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc 
prírode, Dobrý nápad, Dobrý čin na nete 

Každý z listov musí obsahovať: 

 meno a priezvisko žiaka resp. pisateľa listu 

 triedu, ktorú žiak navštevuje 

 ak ide o digitálnu fotku alebo video prineste na USB p. zástupkyni alebo môžete poslať na 
elena.matuscinova@ttzs.sk 

Čo je dobrý skutok:  

Niečo, čo urobíme nezištne, bez očakávania odmeny a robíme to pre druhých s radosťou. 

NAPR.: pomáham sa starať o chorého člena rodiny;pomohol som spolužiakovi, keď to 
potreboval; rozdelil som sa so spolužiakom o keksík, lebo on nemal nič sladké na 
desiatu;pomohol som zranenému chlapcovi; kamaráti vrátili stratenú peňaženku; pomáha 
útulku v dedine; vyčistil som prírodu v okolí domova; zachránil som život psíkovi; žiaci v 
ŠKD vyrábajú darčeky pre radosť; zorganizovali sme Vianočné trhy; deti drobnými 
darčekmi a listami potešili seniorov; zorganizovali smeonline stretnutie so seniormi; 
zorganizoval som predaj hračiek a príspevok som venoval NO Deti s rakovinou.... 
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