
 
 

P Ř E D V Á N O Č N Í  Š K O L N Í  B A Z Á R E K 
ANEB   P O M Á H Á M E   naší škole -  a tím  i svým  D Ě T EM  !!!  
Kdy a jak pomáháme:  

1. Od pondělí 1.12. do pondělí 8.12. – prosíme - posílejte dary do školy po dětech nebo doručte třídním učitelům, 
ředitelství nebo na vrátnici. 

Darem může být jakékoliv věc, o které si myslíte, že zaujme: knížky- pohádky, dobrodružné, dívčí romány, časopisy, 
sešity, bločky, tužky, pastelky, propisky, památníčky, hračky – plyšáky, panenky, autíčka, stavebnice, přívěšky řetízky, 
náramky, kabelky, tašky, CD, DVD, kosmetika – šampony, sprchové gely, pěny do koupele, deo spreje, sportovní 
potřeby /čisté, funkční/, oblečení (čisté, nepoškozené), dekorační předměty, ručníky, utěrky, osušky, polštářky, 
povlečení, voňavé svíčky, vánoční výzdoba, ale i vánoční cukroví v krabičce, bonboniéra, čaje, káva, čokolády, oplatky.  
Vše, prosíme, nové nebo čisté a voňavé – ať děláme radost – třídní dobročinný stánek si děti povedou samy. Jedna 
poukázka bude mít hodnotu 50 Kč nebo jejich násobky 100, 150, 200 ….. Kč - čím víc darů, tím hezčí bazárek a 
více peněz pro školu a Vaše děti. Finanční prostředky získané z bazárku budou použity ke zkvalitnění školního 
prostředí.  
2. V PONDĚLÍ 8.12. od 15.30 do 18 hod. bude mít každá třída svůj stánek ve vestibulu nebo v I. patře školní 
budovy na Tyršově 611 (zároveň se budou konat třídní schůzky). Po vstupu do školy, u stolků našich členek, 
výměnou za dar škole (v jakékoliv výši nejméně 50 Kč) obdržíte dárkovou poukázku, se kterou si budete vybírat u 
jednotlivých stánků. Poukázek si můžete zakoupit, kolik chcete, a můžete nám samozřejmě darovat peníze na 
dobrou věc i bez „nakupování“ na stáncích.  Moc děkujeme za jakýkoliv dar. 
POSÍLEJTE, PROSÍM, DÁRKY A PAK VEZM ĚTE SVÉ DĚTI A POZV ĚTE BABIČKY, DĚDEČKY, TETY, 
STRÝCE, SESTŘENICE …… SOUSEDY …… prostě všechny, kteří mají dobré srdce a chtějí pomoci!                        
DĚKUJEME!!!!!   
PS: Pokud se nemůžete zúčastnit, pomozte nám finančním darem, který pošlete třídním učitelům.   
Každá padesátikoruna se počítá!!!!!!  
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