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Milí rodiče, milé děti, s radostí oznamujeme, že naši druháčci ve své kategorii v rámci projektu Dnes jím
jako Ind, vybrali nejvíce peněz na potřeby Adopce nablízko. Za svoji štědrost se mohou těšit na malou
odměnu. Koordinátorka projektu, paní Iveta Pešatová nám zaslala dopis, jehož znění si zde můžete přečíst:

Milé paní učitelky, vážení páni učitelé, ještě jednou Vám touto cestou děkujeme za účast v kampani Dnes
jím jako IND pro školy. Letošní ročník byl pilotní, zapojilo se celkem 17 škol – 40 tříd. Do soutěže
spojené s finanční podporou se zapojilo 7 škol. Zapojené třídy jsme rozdělili do 2 kategorií – starší a
mladší.

Třída, která vybrala nejvíce ve starší kategorii, byla třída 8. B ZŠ Komenského v Nymburku – vybrali 2
400 Kč. V mladší kategorii zvítězila 2. třída Katolické ZŠ v Uherském Brodě. Děti vybraly celkem 2
522 Kč. V rámci kampaně Dnes jím jako IND pro školy se vybralo celkem 26 478 Kč.

Vybrané peníze půjdou na podporu školného indickým dětem a na české dobrovolníky v Indii. Srdečně
děkujeme. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Za SADBU s přáním krásného jara Iveta Pešatová.

Milé děti, abyste měly informace o životě lidí v Indii a o práci českých dobrovolníků z první ruky,
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můžete se těšit na besedu s manželi Dvořákovými, kteří v Indii strávili školní rok 2009/2010. Beseda
proběhne v pátek 13. června v tělocvičně, bližší informace dostanete do svých kontaktních deníků.
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