
CHOBOTNIČKY PRE PREDČASNE  

NARODENÉ DETIČKY 

Poďakovanie a pozvanie... 

V minulom školskom roku sme informovali o projekte, 

do ktorého sa vďaka našim skvelým a šikovným 

dievčatám mohla zapojiť naša škola. Prostredníctvom 

tohto projektu pomáhame predčasne narodeným 

bábätkám v trnavskej nemocnici tým, že háčkujeme 

hračky – chobotničky. Nožičky chobotničiek 

pripomínajú bábätkám pupočnú šnúru, chytia si ich preto pevne a vďaka tomu si zbytočne 

nevyťahujú kanyly a hadičky, na ktoré sú, žiaľ, napojené. Farebné chobotničky navyše spríjemňujú 

a zútulňujú sterilné prostredie inkubátorov v nemocnici.  

V júni pred vysvedčením sa niekoľko dievčat vydalo do trnavskej nemocnice, aby odovzdalo na 

oddelení intenzívnej starostlivosti výsledky niekoľkomesačnej práce mnohých z vás. Odovzdali 

neuveriteľných 72 chobotničiek, sestričky na oddelení predčasne narodených detičiek boli z vašich 

hračiek nadšené a obrovskú radosť ste spravili 

aj mamičkám, ktoré najviac oceňujú nožičky 

chobotničiek, upokojujúce ich poklady... 

Pri tejto návšteve sestričky poprosili 

o pokračovanie spolupráce s našou školou  

a vyslovili prosbu o krajšie Vianoce 

v nemocnici...  

Poprosili o uháčkovanie vianočných čiapočiek 

a papučiek pre bábätká! 

No a keďže vaše šikovné ručičky sú úžasné, 

vaša dobrá vôľa obrovská a háčkovanie 

čiapočiek je omnoho jednoduchšie ako háčkovanie chobotničiek, návrh na ďalšiu spoluprácu sme 

s radosťou prijali a krajšie Vianoce detičkám, maminám aj sestričkám prisľúbili!  

 

Dovolíme si vás preto pozvať na ďalší diel tisíc a jednej kreatívnej noci  na GJH! 

11.októbra 2019 v známych priestoroch učebne etickej výchovy na treťom poschodí sa opäť 

stretneme, pokecáme, pustíme dobrú hudbu alebo film a budeme háčkovať a háčkovať a háčkovať... 

lebo máme z čoho a pre koho... A opäť privítame vzácneho 

hosťa – p. p. Lieskovskú, ktorá sa k nám vždy rada vracia! 

A samozrejme, že bude opäť aj pizza! 

Veľmi pekne ďakujeme Rade rodičov pri GJH, ktorá nás 

podporuje a kupuje materiál a tiež vašim maminám a babkám, 

ktoré pomáhajú zdokonaľovať vaše háčkovacie umenie. 

A samozrejme pozývame nových členov do krúžku, lebo 

veľká kopa pýta viac . Ak sa chcete pozrieť, niečo nové sa 

naučiť a urobiť radosť nielen sebe, ste tými pravými pre našu 

otvorenú partiu! A aj keď málom, prispejete k veľkej veci. 

To, čo spolu robíme, robíme zo srdca a aj tieto malé veci nás robia veľkými!       

/A sledujte školskú nástenku, aby vám nič neušlo...     A. Bánová  /    


