Grantový program „ Daruj Vianoce 2019“
V predvianočnom čase, v stredu 18. decembra naša škola zorganizovala za podpory
Nadácie Orange a ďalších podporovateľov po prvýkrát štedrú večeru pre ţiakov zo sociálneznevýhodneného prostredia. Na projekte sa zúčastnilo 24 ţiakov.
Ráno boli ţiaci netrpezliví a nevedeli, čo ich čaká. Pod vedením pedagógov,
pedagogického asistenta a dobrovoľníčky boli ţiaci rozdelení do skupín a zapojení do
prípravy vianočných jedál. Ţiaci pripravovali vianočný punč, piekli mafiny, ktoré prevoňali
celú kuchyňu. Na vianočnú večeru si ţiaci pripravili kapustnicu, rezne, ryby, zemiakový šalát
a opekance s makom a tvarohom. Skupina chlapcov vyzdobila vianočný stromček,
pripravovala sviatočný vianočný stôl . Za pomoci dobrovoľníčky sa učili správnemu
stolovaniu. Vyskúšali si aj kreatívny spôsob skladania servítok.
Keď sme boli všetci usadení a jedlo na stole nachystané, nasledovali príhovor a modlitba.
Štedrá večera sa niesla priateľskou a predsviatočnou atmosférou. Spoločne sme tak strávili
celé dopoludnie v dobrej nálade, ku ktorej prispel kaţdý zúčastnený. Na slávnostnú večeru
ţiaci pozvali aj vedenie našej školy, ktoré pozvanie prijalo. V závere pani riaditeľka zaţelala
všetkým príjemné preţitie vianočných sviatkov a do nového roka veľa pohody. S dobrým
pocitom a nezabudnuteľným záţitkom sme odchádzali domov na najkrajšie sviatky roka. Sme
radi, ţe sa nám podarilo navodiť na ich tvárach úsmev a radosť.
Sme radi, ţe nám Nadácia Orange poskytla prostriedky z grantového programu „Darujte
Vianoce 2019“ na nezabudnuteľný deň pre ţiakov našej školy. Taktieţ by sme sa chceli
poďakovať Rýchlej rote OZ Sečovce Jaro Talian, ktorá nám poskytla výzdobu a dekorácie.
Čistiace prostriedky nám zasponzoroval eshop www.vantu.sk, za čo mu tieţ veľmi pekne
ďakujeme. Ţiakom sa tento deň nesmierne páčil, čo bolo vidno na ich detských tváričkách.
Vyjadrili sa, ţe ich tento deň inšpiroval k tomu, aby si za pomoci rodičov na Štedrý deň
pripravili taktieţ takúto slávnostnú vianočnú večeru. Dúfam, ţe táto spolupráca školy,
sponzorov a nadácie Orange nebola posledná a tešíme sa na ďalšie
spoluprácu.
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