Vážení rodiče,
naše škola se opět rozhodla zapojit do projektu Sněhuláci pro Afriku 2016. Jeho cílem je
pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Akci organizuje, pod záštitou ministra školství,
nezisková organizace Kola pro Afriku, obecně prospěšná společnost. (www.kolaproafriku.cz)
Nejedná se jen o akci, při níž by se jen vybíraly peníze, ale pomoc se zde uskuteční pomocí
her a zábavy pro vaše děti.
Cílem této jednorázové akce celorepublikového rozsahu, která proběhne v závislosti na
sněhových podmínkách, je postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci spočívá
v tom, že se bude vybírat startovné za každého sněhuláka ve výši 50,-Kč. V den, který bude
upřesněn, by se na všech zapojených školách a organizacích stavěli sněhuláci. Čekáme tedy
jen na ty správné sněhové podmínky a na vypuknutí akce.
Budeme stavět v družině, ve škole a mohou se zapojit i rodiče a prarodiče. Sněhuláka
vyfotíte a pošlete na mail – bohacova@skolaraspenava.net - (koordinátor akce). Můžete
k němu přidat i popis, kde a kým byl vytvořen. Startovné za každého sněhuláka vybírají
vychovatelky ve školní družině. Každý sněhulák bude zdokumentován a řádně zapsán do
seznamu dárců. Protože se děti ve školní družině a ve třídách zapojí převážně ve skupinách,
prosíme rodiče o darování malé finanční částky (5, 10, 15…………Kč) – souhrn bude použit na
startovné pro sněhuláky – tedy čím víc, tím lépe. (1 sněhulák – 50,-Kč startovné).

Nesněhová varianta pro rok 2016
Protože je sníh stále v nedohlednu, přecházíme na doprovodný sněhulákovský program.
Můžete s dětmi vyrábět – kreslit, lepit, vystřihovat, péct – prostě cokoliv, co vás napadne.
Vaše aktivní nápady a vychytávky rádi uvítáme. Pro zapojení platí tytéž podmínky jako u
sněhuláka ze sněhu. S tím rozdílem, že máme daleko více času na jakékoliv vyrábění.
Podrobnější informace o akci najdete na webu – www.snehulaciproafriku.cz
vychovatelek školní družiny.
Za váš zájem děkujeme
Míla Boháčová a Radka Koberová
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