
Kd.yž žáci zvládnou úžasné věci 
K hlubšímu pojetí tématu 

,,Výchova demokratického 

občana" nestačí 

zprostředkovat pouze 

informace a znalosti. 

Naše Základní škola 

T. G. Masaryka se snaží 

podporovat aktivní 

účast žáků na rozvoji 

a životě školy tím, že učí 

a vede žáky praktickou 

a činnostní formou. 

Demokratické klima školy 

posilujeme nejen v přímé 

výuce, ale také v projektové 

činnosti žáků. 

;Text a toto: Mgr. Dana 
Šafránková 

Přestože máme za sebou pouhých pět 
měsíců školního roku, dokázali jsme, 
že si uvědomujeme základní principy 
charitativní činnosti. Naše podpora 
směřovala především k nemocným 
dětem, starším občanům a handica
povaným zvířatům. 

Žáci naší školy podpořili svými 
příspěvky onkologicky nemocné 
děti - Fond Sidus. Na tento fond 
přispíváme již několik let a poděko-

váním nám jsou vždy nějaké drobné 
odměny ve formě záložek, magnetek, 
náramků a podobně. 

Děti dětem - sbírali jsme lízátka 
pro onkologicky nemocné děti. Tyto 
laskominky jim mají pomoci zmírnit 
pachuť po chemoterapii. 

Akcí Ježíškova vnoučata jsme 
splnili přání babičce Jiřince z domo
va pro seniory. Zaslali jsme jí vánoční 
obrázky a přání od žáků z celé školy. 
Byla toho hodně velká krabice! 

Zahájili jsme nový projekt "Luxo(, 
v jehož rámci pravidelně navštěvuje-
me domov pro naše nejstarší občany 
ve výtvarných dílnách. Naše první 
rozpaky z neznámého prostředí se 
brzy rozplynuly, když jsme si zazpí
vali a popovídali s klienty, kteří nás 

překvapili svojí vitalitou a energií. 
Příjemným zpestřením bylo jejich 
vyprávění o dobách dávno minu
lých, které známe již jen z obrázků 
pana Lady. 

Tradičně podporujeme zvířátka 
v záchranné stanici Huslík a zdá se, 
že besedou se zástupci stanice se 
ještě více dozvíme o činnosti této 
organizace. 

Poslední naší společnou akcí 
byla sbírka pro Diakonii Broumov, 
kde jsme se angažovali ve zlepšení 
situace lidí bez domova. Hromady 
tašek, krabic a beden nám zabraly 
celou šatnu. Pocit, že věci, které již 
nepotřebujeme, mohou způsobit 
št�stí a radqst, nám byly dostatečnou 
odměnou. 


