
Olympiáda ŽŠR – správa 

Aktivita 2: Šírime radosť – pomáhame 

Ako učiteľka telom aj dušou som sa rozhodla tento školský rok ešte intenzívnejšie zasiať 

a nechať klíčiť v mojich žiakoch semienko pomoci a ľudskosti, lásky a obety, empatie 

a spolupatričnosti. 

Slovo „pomoc“ v akejkoľvek forme a podobe počujeme skloňovať každý jeden deň – v práci, 

v rodine, v rádiu i v televízii. Obzvlášť v tomto predvianočnom čase pokoja, stíchnutia a zamyslenia 

sa. Až pri pohľade na ľudí trpiacich, chorých, strádajúcich si uvedomujeme, aké šťastia v živote máme. 

Sme zdraví, obklopení milujúcimi ľuďmi. Každý deň dokážeme sami vstať z postele a postaviť sa na 

vlastné nohy, odísť do školy, máme čo jesť i piť, máme priateľov, ktorí sú tu pre nás a ľúbia nás. 

Žiaľ, sú aj rodiny – deti, pre ktoré to nie je taká samozrejmosť. A keďže naša škola – 

Súkromné gymnázium v Žiline – má veľké srdce a čistú dušu, rozhodli sme sa pomôcť práve takýmto 

rodinám prostredníctvom občianskeho združenia Trdielko, ktorého cieľom je podporovať ťažko choré 

deti a ich rodičov formou materiálnej pomoci počas ich liečby a života. 

 

„Deti by nemali byť choré, nemali by poznať bolesť a smútok svojich rodičov.“ 

 

A práve preto nás oslovila téma Olympiády ŽŠR: Šírime radosť – pomáhame. Spojila sa naozaj 

celá naša škola – všetky ročníky i učitelia a prispeli sme každý svojou troškou do zbierky pre Trdielko. 

Na začiatku bola informácia, ktorá sa pretavila do veľkej aktivity, do veľkého chcenia pomôcť, byť 

TOHO súčasťou. 

1. Urobili sme plagáty, na ktorých boli základné informácie o zbierke a o tom, čo treba nosiť. 

Zamerali sme sa na hygienické potreby, malé hračky a knihy pre choré deti. 

2. Následne sa spustila zbierka a žiaci húfne a nezištne začali nosiť darčeky. Prekvapila ma chuť 

a spontánnosť žiakov. 

3. Veci sa začali hromadiť v kabinete. Zohnali sme veľkú škatuľu a zabalili balík pomoci, lásky 

a radosti pre deti a rodiny, ktoré to potrebujú viac ako my, a aspoň takto im spríjemnia ich 

ťažký a boľavý život. 

4. Do balíka sme vložili vianočnú pohľadnicu – úprimný pozdrav so želaním zdravia, trpezlivosti 

a pokoja. 

5. Balík pošleme do Trdielka na adresu: Trdielko o.z., Benice 5, 03842 Príbovce, okres Martin. 

Veríme, že aspoň trošku potešíme a uľahčíme život rodinám Trdielka.  

Dobrý pocit a chuť pomôcť je ten najväčší a najvzácnejší darček. 

Ďakujeme za tému, za myšlienku, ktorá má dušu a chytila nás za srdce. 

Mgr. Martina Koišová a ŽŠR Súkromného gymnázia v Žiline. 































 


