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Nasze działania wspierające Akcje Charytatywną „Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości –
Szczecińskie Szkoły potrzebującym” rozpoczęliśmy od zbiórki zabawek z przeznaczeniem na
fanty do loterii oraz licytację, która była jednym z punktów na X Inauguracji Akcji
zorganizowanej 20.11.2010 w Centrum Handlowym „Galaxy”. Nasza szkoła wzięła również
czynny udział w samej Inauguracji: prezentowaliśmy nasz szkolny zespół taneczny „Iskierki”
oraz zdolności wokalne jednej z uczennic z klasy 4. Kolejną akcją jaką zorganizowaliśmy
były „Pachnące Dni”, czyli zbiórka środków czystości dla potrzebujących. Następnie,
nauczycielki z naszej szkoły bardzo aktywnie zaangażowały się w „Bajkowe Dni”
– promując czytelnictwo wśród najmłodszych. Panie czytały dzieciom bajki pochodzące
z różnych stron świata oraz poprosiły naszych milusińskich o wykonanie bajkowych
ilustracji. Przed świętami Bożego Narodzenia, nauczycieli uczące religii wraz z uczniami
naszej szkoły – wystawiły „Jasełka”. Zaangażowaliśmy się również w zbiórkę artykułów
papierniczych dla świetlic środowiskowych, organizując „Kolorowe Dni”. W styczniu,
dla naszych szanownych nestorów, nauczycielki klas młodszych przygotowały tradycyjne
mini – przedstawienia, promując tym samym uczenie zachowań kulturalnych w stosunku do
osób starszych. Nasza szkoła to również szkoła promująca zdrowy styl życia oraz zdrowe
odżywanie. W związku z tym nasze dzieci piją codziennie mleko, a raz w miesiącu
organizujemy specjalny dzień, poświęcony promowaniu i degustacji wybranego produktu.
Do tej pory zorganizowaliśmy „Dzień Chleba” (zdrowego chleba na zakwasie),
„Dzień Jabłka”, „Dzień Piernika” (zdrowej alternatywy dla niezdrowych słodyczy)
oraz „Dzień Cytrusów”.
Wszystkie podjęta przez nas działania spowodowały, że nasza szkoła i wszyscy nasi
uczniowie, bardziej się zintegrowali, dobrze bawiąc się, a jednocześnie robiąc coś dla innych.
Ze zbiórek zostały sporządzone stosowne protokoły zdawczo – odbiorcze.
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