Sněhuláci pro Afriku 2015
Po celé zemi se v rámci akce Kola pro Afriku sbírala
starší kola pro africké děti, které mnohdy musí
překonávat cestou do školy velké vzdálenosti.
Avšak dopravit tak velké množství kol přes moře není
zadarmo. A právě cestu kol do Afriky se snaží zaplatit
projekt Sněhuláci pro Afriku.
Cílem je pomoci dětem v Africe a umožnit jim cestu
za vzděláním, v Africe, kde cesta do školy není
každodenní běžnou záležitostí, ale mnohdy
nedostupným snem.
Projekt vyhlásilo Gymnázium Ostrava – Hrabůvka
pod záštitou Ministerstva školství.
Princip je jednoduchý:
Školy se zaregistrují na www.snehulaciproafriku.cz,
žáci postaví nebo vyrobí sněhuláka a za každého
z nich uhradí startovné 50 Kč.
O částku se může podělit i více žáků.
Naše škola se přihlásila k dalším momentálně 330
školám napříč celou republikou. Akce plánována pro
žáky ŠD, byla v loňském školním roce rozšířena i mezi
pedagogy, kteří se investovanou částkou 50 Kč
startovného připojili k našim sněhulákům. Velký podíl
na úspěchu celé akce jste v loňském roce měli také Vy,
rodiče žáků.

Počasí přeje, můžete stavět, ale také sněhuláky tvořit
z různých materiálů, malovat nebo jen přispět ke zdaru
akce již zmíněnou padesátikorunou.
Pro nás dospělé to je jedna lepší káva v restauraci,
pro děti jedna lepší čokoláda nebo dvě kofoly,
pro děti v Africe – možnost navštěvovat školu.
Ve ŠD budeme nejen stavět, tvořit, malovat, ale hlavně
budeme společně při „Sněhulákování“
utužovat sociální cítění dětí a pocit radosti z toho,
že se společně s námi dospělými zapojili do něčeho,
co pomůže a má smysl.
V rámci projektu uspořádáme ve ŠD soutěž
„O nejatraktivnějšího sněhuláka“ a foto toho nejlepšího
sněhuláka zašleme za naši školu do tipovací soutěže.
V minulém ročníku se náš sněhulák v počtu hlasů
umístil mezi prvními deseti sněhuláky.
Věřím, že letos budeme stejně úspěšní a opět se nám
podaří na konto „Kola pro Afriku“ odeslat co největší
částku!
Vážení rodiče, podpořte u svých dětí tuto myšlenku
a věnujte jim na tento účel částku 50 Kč.
Částka bude evidována v seznamu a stvrzena podpisem.
Podrobnější informace najdete na www.snehulaciproafriku.cz
Fotografie k uveřejnění zasílejte na: drahoslava.hobzova@zsmaradkova.cz
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