
Chobotničky pre srdiečkové detičky 

 

 

 

 

18.októbra 2019 sme sa opäť stretli s dievčatami našej školy na kreatívnej noci /a popoludní/ 

a slávnostne sme medzi nami privítali aj dvoch chlapcov:  

Šimona Hornáčka z 1.B a Lukáša Košinu z 2.B!  

Popoludnie aj veľkú časť noci sme strávili háčkovaním chobotničiek a čiapočiek pre predčasne 

narodené bábätká. Medzi „starými“ harcovníčkami sa ale našlo veľa nových tvárí, ktoré tento projekt 

zaujal. Chobotničky pre srdiečkové detičky  aktívne podporujeme aj vďaka vedeniu školy, Rade 

rodičov pri GJH a hospodárskej správe. 

O projekte... 

Háčkované chobotničky z ďalekého Dánska, každá iná a každá nádherná, 

majú spoločný cieľ a poslanie – pomáhajú predčasne narodeným 

bábätkám a ich rodičom...  

Podľa dánskeho výskumu chápadielka chobotničiek pripomínajú 

predčasne narodeným detičkám pupočnú šnúru mamy a vďaka silnému 

úchopovému reflexu ich nepustia z ruky a nevyťahujú si zavedené sondy a kanyly. S chobotničkami 

sa cítia bezpečnejšie, sú pokojnejšie, stabilnejšie a lepšie prospievajú. 

Chobotničky sa nepáčia len detičkám a rodičom, ale aj zdravotníkom. Oceňujú ich estetickú funkciu, 

lebo zdomácňujú nemocničné prostredie a robia ho vľúdnejším. A aj lekárom a sestrám sa v takom 

prostredí lepšie pracuje.   

Takže z chobotničiek majú radosť všetci, ako rodičia, tak zdravotníci a určite aj predčasne narodené 

bábätká.  

 

A o nás... 

Do projektu zapojila našu školu bývalá kolegyňa p. p. Lieskovská. Po jej 

odchode v projekte GJH pokračuje vďaka p. p. Slobodovej a p. p. p. Bánovej. 

Časom sa na našej škole vytvorila úžasná partia dievčat a teraz aj chlapcov, ktorí 

sú ochotní prekonať sami seba v boji s háčikom a bavlnkou. Naše prvé dievčatá 

nás však o chvíľu opustia a rozletia sa na vysoké školy po celom svete... Zatiaľ 

sa celkom pekne naše stavy rozrastajú vďaka zástupcom z tried 2.B, Sexty, 

Septimy, 4.CA, Kvinty,... No a najväčším prírastkom sa môže pochváliť 1.B!  

Obraciame sa aj na dievčatá a chlapcov, ktorí vedia háčkovať a majú záujem pomáhať, aby sa k nám 

pripojili. „Stará“ partia vás rada prijme medzi seba! A ak majú záujem aj rodičia, privítame aj ich/a 

my vieme že majú .../  

Radi vás uvidíme na ďalšej kreatívnej noci...  

     Andrea Bánová a Sylvia Slobodová 


