
W  XVIII Liceum Ogólnokształcącym odbyły się już 

Pachnące Dni, Słodkie Dni, Bajkowe Dni, Życzliwe Dni, Dni 

Życzeo Świątecznych oraz Dni Ciepła Rodzinnego. 

     Za Pachnące Dni odpowiadały klasy IA i IIIC. Zebraliśmy: 

 245 mydełek 

 29 past do zębów 

 1 szampon 

 1 żel pod prysznic 

 7 płynów do mycia naczyo 

 2 kremy do rąk 

 1 odświeżacz powietrza  

 2 mleczka do czyszczenia 

 1 płyn do mycia powierzchni kuchennych 

 

Słodkie Dni przygotowały klasy IIB i III B. Za pyszne ciasto 

zebraliśmy 271,53 zł 

Bajkowe Dni przygotowały klasy ID i IIID. Na korytarzach szkoły 

podczas przerw rozbrzmiewała bajkowa muzyka, uczniowie 

przeprowadzili quiz bajkowy oraz głosowali na najbardziej 

popularną bajkę. 

Życzliwe Dni to były dni klas 3AP i  1C. Wszyscy uczniowie zbierali 

karmę dla zwierząt. Społecznośd naszej szkoły przygotowała 

SERDUSZKOWĄ PACZKĘ dla potrzebujących z parafii p.w. NMP 

Nieustającej Pomocy oraz najmłodszym ze świetlicy środowiskowej 

„ Klub Odkrywców” przy ul. Wawrzyniaka w Szczecinie. 



Dni Życzeń Świątecznych - odpowiedzialne klasy to: IIA I IIIA. 

Uczniowie przygotowali życzenia oraz prezenty (rózgi też były ) 

dla pracowników naszej szkoły. 

Dni ciepła rodzinnego przeprowadziła klasa IID oraz IIILS. 

Uczniowie przygotowali spektakl pt; „Wigilia u Simsonów”, wstęp 

był za słodycze, które zostały przekazane dzieciom z Domów 

Dziecka. 

Kolorowe Dni to dni klasy IB. Uczniowie przygotowali poczęstunek 

za artykuły papiernicze. Uczniowie przynoszą książki, kredki, 

kolorowanki. Jednym słowem jest kolorowo… 

Już dziś zapraszamy nauczycieli i uczniów ZS nr 5 na Karaoke, 

które odbędzie się w piątek w czasie dwóch przerw na korytarzu 

naszej szkoły. Dni Przyjaznej Nutki organizuje bowiem klasa ILS.  

Przed nami jeszcze Dni Seniora i Eko Dni. 

Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za włączenie się w 

iskierkowe działania. Mamy nadzieję, że kolejne edycje Iskierki 

Radości zaowocują również tak ogromnym Waszym 

zaangażowaniem w akcję. Jesteśmy z Was dumni ! 

 

 

 Szkolny Koordynator Iskierki Radości 

                Małgorzata Sass 


