
Stonožka Barbara a my 
 

V letošním školním roce 2007 - 2008 jsme se opět s vervou vrhli do 

STONOŽKOVÉHO TÝDNE. Tento rok začal stonožkový týden 15. října.. 

V hodinách výtvarné výchovy (mnohdy také v teple domova ) probíhal             

a příprava přáníček, která sloužila jako poděkování za příspěvek do kasiček               

a také přáníčka vánoční, která se budou prodávat na dobročinných akcích. 

Vyrobili jsme také transparenty, na kterých jsme chtěli předvést, jak a kde 

všude už Stonožka pomohla. Chceme lidem vysvětlit to, co děláme pečlivě, 

protože se někdy setkáváme  s odmítavým přístupem a nedůvěrou. My ale své 

akci věříme a myslíme si, že se nám letos opět vyvedla. 

První sbírka se konala 16. října v prostorách školy, kdy jsme využili 

toho, že zrovna probíhaly třídní schůzky a mohli jsme oslovit velké množství 

rodičů. 

Další aktivity byly následující. Kromě dětí, které po dva dny vybíraly 

příspěvky před obchody Koruna a  Potraviny Pajonk , se rozhodli žáci                    

9. ročníku, že by mohli na Stonožku vydělat zpěvem. A tak se také stalo.                

Po předchozí domluvě jsme v pátek 19. října nejprve navštívili pana starostu                       

a ostatní zaměstnance příborské radnice a po několika písničkách jsme se 

vydali na cestu Příborem. A cestování s písničkou na rtech to bylo opravdu 

veselé, i když počasí našemu záměru nepřálo. Obešli jsme příborské náměstí, 

do některých obchodů jsme přišli zazpívat i dovnitř a reakce byly veskrze 

velmi pozitivní. Poslední zastávka našeho zpívání byla u Penny marketu, no             

a pak jsme už pelášili na oběd a hlavně do tepla. 

Týden následující už STONOŽKA pokračovala ve škole.Děti z celé školy 

přinášely drobné plyšové hračky a tyto hračky pak děvčata a chlapci ze 7.A 

prodávali za symbolickou cenu. A věřte, všichni plyšáčci našli své nové 

majitele, kteří se k nim budou určitě pěkně chovat. 

No a děti, které chtěly, přispěly do kasiček, které měly u sebe paní 

učitelky. A mnohdy byl výsledek sbírky velmi pěkný. 

Letošní STONOŽKA ovšem skončila až v pátek 2. listopadu a to akcí, 

kterou vymysleli a zorganizovali především žáci 9.B se svou paní učitelkou. 

Florbalový turnaj pro žáky 



2. stupně,  promítání filmů pro 1. stupeň, bufet s občerstvením, ve kterém byly 

dobroty připravené šikovnými děvčaty z 9. tříd, to všechno byla velká lákadla, 

která nakonec přilákala asi 60 dětí, které šly hrát či povzbuzovat na florbal, 

no a promítání filmů se zúčastnilo něco kolem 40 dětí. 

Závěrem ještě nemůžeme nepoděkovat dětem a hlavně rodičům, kteří 

přišli s vlastním nápadem a   pomohli STONOŽCE tak, že uspořádali 

minisbírku na svých pracovištích. Na STONOŽKU přispěli  zaměstnanci  DEC 

Plastu, počítačová firma ve Frenštátě p.Radhoštěm, MŠ Pionýrů a Autopal 

v Novém Jičíně. 

Takže závěrem poděkování všem, jsme zvědavi na to, jak a komu 

Stonožka letos pomůže a můžeme slíbit, že příští rok my  pomůžeme znovu              

a rádi. 

Vy a my všichni dohromady jsme letos vybrali 14.480,-Kč.   

 

DĚKUJEME. Žáci a učitelé ZŠ Npor. Loma Příbor 

 
                                                                                      


