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Nasze działania wspierające Akcje Charytatywną „Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości – Szczecińskie Szkoły 

potrzebującym”, podobnie jak w poprzedniej X edycji, rozpoczęliśmy od zbiórki zabawek  

z przeznaczeniem na fanty do loterii oraz licytację, która była jednym  

z punktów na XI Inauguracji Akcji zorganizowanej 19.11.2011 w Centrum Handlowym „Galaxy”.  

Kolejną akcją jaką zorganizowaliśmy  w ramach iskierkowych „Pachnących Dni”, była zbiórka środków 

chemiczno-higienicznych dla potrzebujących. Następnie, podczas „Dni ciepła Rodzinnego” członkowie SU 

zaangażowali się w przygotowanie kartek świątecznych dla wszystkich pracowników naszej szkoły oraz 

sprzedaż gadżetów iskierkowych. Nasza szkoła to również szkoła promująca zdrowy styl życia oraz 

zdrowe odżywanie. Dlatego też, w czasie trwania „Eko-Dni” w naszej szkole zorganizowane zostały dla 

wszystkich naszych uczniów warsztaty z Promocji Zdrowia. Zajęcia były przygotowane w formie wykładu 

oraz prezentacji multimedialnej na temat podstawowych zasad związanych z prawidłowym odżywianiem. 

Warsztaty miały również część praktyczną, podczas której dzieci tworzyły „Piramidę Żywieniową”  

(klasy młodsze) oraz prawidłowo zbilansowany jadłospis (klasy starsze). Przed samymi świętami Bożego 

Narodzenia, nauczyciele uczący religii wraz z uczniami naszej szkoły – wystawili „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. W lutym, w ramach „Słodkich Dni” zorganizowaliśmy w naszej szkole 

degustację smakołyków, przygotowanych przez naszych uczniów i ich rodziców. Akcja, która przypadła  

w Walentynki była połączona ze zbiórką środków finansowych, czyli bardzo przyjemne i bardzo pożyteczne 

zakończenie działań iskierkowych w ramach XI edycji.  

Wszystkie podjęta przez nas działania spowodowały, że nasza szkoła i wszyscy nasi uczniowie, bardziej się 

zintegrowali, dobrze bawiąc się, a jednocześnie robiąc coś pożytecznego dla innych, bardziej 

potrzebujących.      

Ze zbiórek artykułów papierniczych, chemiczno-higienicznych oraz środków finansowych zostały 

sporządzone stosowne protokoły zdawczo – odbiorcze. 
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