
Vánoční charitativní bazar 

 

Milí studenti, 

během adventního období se na naší škole každoročně koná 

několik akcí, které spojují příjemné s užitečným. Jednou z nich 

je i vánoční charitativní bazar. Dobrou zprávou je to, že se 

bazar uskuteční i letos – jen jeho průběh bude kvůli 

stále nepříznivé epidemické situaci trochu netradiční.  

Cílem akce je nejen dodat škole vánoční atmosféru, ale hlavně podpořit organizace, které se 

starají o staré, nemohoucí nebo těžce nemocné spoluobčany. Výtěžek bude věnován 

pražským hospicům – Domovu sv. Karla Boromejského a Cestě domů. Pokud se chcete 

zapojit a podpořit dobrou věc, čtěte dál😊: 

 

Kdy? 
 
Bazar se bude konat ve středu 15. 12. a čtvrtek 16. 12. během velké přestávky. 
 

Kde? 
 
Prodávající (vybraní studenti prvního ročníku) budou rozmístěni po školní budově – na 

chodbách, prodejní místa budou viditelně označena. 

 

Organizace/Jak se zapojit? 
 
Každá třída zajistí drobné dárky, které se budou během bazaru prodávat. Dárky budou 

shromažďovány v kabinetu německého jazyka na konci chodby v přízemí. Za třídu je 

(ideálně najednou) odevzdá starosta/zástupce třídy nejpozději v pondělí 13.12.  

 
(!) Jak by měl dárek vypadat? 

 

 dárky musí být jednotlivě zabalené (nejlépe v neprůhledném vánočním papíru – dárky 

budou prodávány jako „vánoční překvapení“, nemělo by tedy být vidět, co je uvnitř😊) 

 obsah balíčku nesmí být příliš křehký, aby nedošlo k poškození 



 obsah musí splňovat hygienické normy – pokud by balíček obsahoval např. sladkosti, musí 

být kupované a zabalené v originálním balení! – letos není možné prodávat domácí cukroví! 

 dárky by měla spojovat ideálně vánočné tematika 

 pro inspiraci - příklady vhodných dárků: ozdoby na stromeček (slaměné, dřevěné, 

z korálků…), formičky na cukroví, svíčky, předměty s vánočními motivy, vánoční cukrovinky 

v originálním obalu, vlastnoruční výrobky (s výjimkou potravin)… 

 jako dárek věnujte jen to, co by Vám samotným udělalo radost😊 

 

Informace pro kupující: 
 
Na den konání bazaru si připravte i drobnější mince (10 Kč, 20 Kč, 50 Kč…) – u dárků bude 

stanovena jednotná minimální cena, můžete ale přispět dle svého uvážení více/koupit si více 

dárků (výtěžek jde na dobrou věc, čím více se vybere, tím lépe!). 

„Vánoční překvapení“ budou prodávat vybraní studenti prvního ročníku na chodbách školy 

15. a 16. 12. během velkých přestávek. 

 

Všem, kteří se do akce zapojí, předem děkujeme!  

 

Michela Boháčová a třída 1.B 
  


