SPRAWOZDANIE
Ze szkolnej akcji „Podaruj dzieciom iskierkę radości” w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 5 w szczecinie, ul. Budziszyńska 2. Edycja XIII

Nasza szkoła już po raz trzeci uczestniczyła w akcji „Iskierkowej”. Pomimo, że większość
uczniów nie należy do grona zamożnych, co roku chętnie włączają się do akcji. Każdy daje od
siebie tyle na ile go stać i stara się zaangażować w przygotowanie kolejnych działań.
Zaplanowaliśmy u siebie wszystkie działania zaproponowane przez organizatorów.
I tak:
„Słodkie dni” - u nas były nastawione przede wszystkim na zebranie funduszy ze sprzedaży
słodkości. Żeby nie było nudno akcję połączyliśmy z rywalizacją pomiędzy klasami o tytuł
mistrza wypieków. Klasy prześcigały się w przygotowaniu pysznych i pięknych ciast.
Zwycięska klasa wygrała wyjście do kina.
„Dni ciepła rodzinnego” – zgodnie z naszą szkolną tradycją to czas kiedy chcemy podzielić
się świątecznym ciepełkiem z innymi. Przygotowaliśmy wigilię dla ubogich z dzielnicy
Pomorzany. Do akcji udało się nam wciągnąć również innych, m.in. Radę Osiedla.
Przygotowaliśmy wielki wigilijny stół , zastawiony potrawami. Ubodzy dostali również
przygotowane upominki. A młodzież z Koła Teatralnego wystawiła jasełka. W tym czasie
przygotowaliśmy również zabawę choinkową dla dzieci z ubogich rodzin z dzielnicy
Pomorzany. Uczniowie zbierali zabawki, książki i słodycze, które trafiły do paczek
przygotowanych dla dzieci. Dzieci wspaniale bawiły się z naszymi uczniami i już pytały czy
w przyszłym roku znowu będzie taka zabawa.
„Eko dni” – w tym okresie odbywała się w szkole zbiórka zakrętek, które zostały
przekazane na rzecz Adriana. Młodzież sprzedawała sałatki, propagując zdrowy styl życia
Uczniowie przygotowali także akcję „Dzień rzucania palenia”, namawiając do życia bez
papierosa. Do nie trucia siebie i innych.
„Kolorowe dni” – w tym czasie zbieraliśmy artykuły papiernicze i zabawki oraz fundusze ze
sprzedaży kolorowych kanapek
„Pachnące dni” – odbyła się wówczas zbiórka środków czystości, połączona z konkursem na
najbardziej aktywną klasę – kto zbierze najwięcej środków czystości”
Z każdym rokiem akcja staje się bardziej popularna i zanotowaliśmy ciągły wzrost zbiórki
funduszy i środków.
ZSO nr 5 dziękuje za piękną akcję i cieszy się, że może w niej uczestniczyć. Przesyłamy
POZDROWIENIA.

