sněhu}áci z KarvÍnépomotrli Afríce i ben
ťěŽe o nejlepšího sněhlrláka.
Takto se všechno spojilo do

jeďné přijemné akce," řekia
koordinátorka projektu na
karvinské škotre a učitelka Ka_
teřinaKempná.

o co vIastně š1o? Škol}' z celé reputtliky se zapojiiy clo ak_

ce' jejímŽ účelemnebylo jen

zábavné stavění sněhuláků.
Učastníciprojektu mezi sebou
na škoIách uspořádaií při té

graě&xra

,,tsyia to hodně zábavná al.;se na doli_

tivíta' Frrdí.ieii jsme

ré věcí a také"jsme se i něco do_
zvěděli o škoistvi a životě v da_

iekých africkýcir podrnínkách," zhodnotiií svou letošni
účastna akci jedni ze stuc1eri_
tťr karvínskéškoiy Yeronika
Josieková a Dan StaniČek.

příieŽitosti í sbírky, jejicttŽ

výtěžek posioužíďalší dobré
věci' Zapiat1 se z něj převoz
starých kol, které organizáto-

oognočlnNÍsruĚgutÁer mrvinské
RtcHAnr

rulĚ;

Karatnú. *Fobavitri se a zpestři-li si chvítre ve škoie, dozvěclělí se něco navíc tl žjvotě a
škqrlsťvív africké Ganii:ii a
ještě poir:'ohii tarnním škoiá'
kťtm' To vše zažílistuďenti

škoIy. roto: ARcHIV šKoLY

rénu' snaďnóji přepravovat do

sněltulákovské akee

mnohdy vzdálených škol'
Praví sněhulácí tak síce letos symbolem dobročinnéakce treby]i, protoŽe to nedovoii-

nás organizáťoři ak-

osob a majetku v Karviné si a]e

iácí pro Atriku.

inimtlchodenl, nikomu nevaďi'lo ani to,

Že lrěherrr

ři akce sbirají v Česku. opravují a pak posilaji dětem do
Gambie, aby se pomocí čes_
kých koi molrly v tamním te-

"A

chybělsníh'

''KďyŽ
ce přeď někoiika měsíci osiotcl nadchlo. }ob-

lo počasí.Na SÚŠ ochrany

poradiii

a

vyrobili. sněhuláky

z rŤszných náhraďnÍch materočinncist má na naŠíškole riálů' A pyrarnídtr z živých
víli, hned nás

karvinské SŮŠ ochrany osob svou traďíci. Navíc tady už něa majetku, kďyŽ se účastníIi irolik let kažďoročně sami pocelorepublikavé akce snělru- řádáme také nneziJříďní sou'
":::::l::lt:t::i:t:.:i::i;l;:t11a:'t:'.:t::::1:::::::::::,::::::t::.'.a?:!:l:l

sněhuiákii pak pŤedveďIi

ně_

kteří studenti školy také v

;rrístní těIocvičně'

Yx*'*'š,re{r,a r}

*vli r*6íorrúln{

I}orr{k * tlak*!t* f,Í}áfilwe

Zavole]te, rádi Várn porac1íme:

Frýdecko_inístecký
a ]YineckÝ deník:
6S2 6$3 235, e-mai1:
dasa.hadrholoova@denik.cz

l4prevskos]czékýjenjhl

?Ž4l {!t2 016, e-niaii:
kamiia.kotulicova@den1k cz
opavský a Hlučínský der'lík.
Krrrovski a BruntáskÝ deník:
604 t39 6$6, e-rraii:
vera.dehnerova@denik. cz
Novoiičínský deirík:
60A 58& E2'1, e-irail:
petra.bohacova@denik. cz
Karvjns]q7 a Havířovský ďeník:
662 s{l3 237' e-maí]:
martina.salamonr:va@denik. cz

