Iskierkowe działania w Gimnazjum nr 34 w Szczecinie

W roku szkolny 2012\2013 nasze Gimnazjum nr 34 po raz drugi bierze udział w akcji
charytatywnej „ Iskierka Radości” .
Nasze działania wspierające akcję rozpoczęliśmy przygotowaniem fantów na loterię
oraz licytację, która była jednym z punktów inauguracji zorganizowanej w CH Kaskada.
Nasza szkoła wzięła również czynny udział w samej Inauguracji: uczennice z naszej szkoły
zaśpiewały piosenkę. Uczniowie z klasy z wolontariatem i chętni wolontariusze bardzo
zaangażowali się w sprzedaż gadżetów Iskierkowych podczas inauguracji.

Najpierw zorganizowaliśmy w szkole zbiórkę baterii, oraz nakrętek plastikowych dla
Fundacji Pomocy na Zanik Mięśni, gdzie regularnie oddajemy kartony z nakrętkami.
Włączyliśmy w nasze działania rodziców i w sumie nazbieraliśmy ich 160 kilogramów
baterii. Dzięki uprzejmości jednego z rodziców, który zawiózł je do punktu skupu,
uzyskaliśmy kwotę 235zł.

Kolejną akcją był kiermasz świąteczny, na którym podczas zebrań z rodzicami
sprzedawaliśmy, przygotowane samodzielnie przez nas na plastyce i zajęciach artystycznych,
kartki i ozdoby świąteczne. Klasa z wolontariatem przygotowywała na godzinie
wychowawczej bombki robione metodą decoupage. I do tej akcji włączyła się nasza Rada
Rodziców. Przygotowali oni pyszne ciasta, kawę i herbatę, które za drobną odpłatnością
sprzedawane były podczas zebrań. Tego dnia udało nam się zebrać 305 zł na „Iskierkę
Radości”.

Ostania akcja to zbiórka artykułów chemicznych i papierniczych. W tym celu zorganizowana
została dyskoteka Karnawałowo- Walentynowa, na którą biletem wstępu był jeden artykuł
chemiczny lub papierniczy. Uczniowie chętnie przynosili te artykuły i w czasie dyskoteki
świetnie się bawili, mając na uwadze szczytny cel, dzielili się tym, co mieli.

Podczas Dni Ciepła Rodzinnego uczniowie z klasy z wolontariatem wraz z rodzicami
przygotowali paczki świąteczne dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej z którą
współpracujemy, oraz dla Tęczowego Domku. W sumie przygotowaliśmy 24 paczki
świąteczne ze słodyczami, maskotkami i różnymi grami.

Kwota zebrana przez niewielką społeczność Gimnazjum nr 34 wyniosła łącznie 540
złotych i została przekazana na „Iskierkę Radości”.
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