SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ „ISKIERKOWYCH” W ZSO NR 9 W SZCZECINIE
Rok szkolny 2012/2013 dla naszej szkoły stawiał wielkie wyzwania- po połączeniu szkół
Gimnazjum 26 oraz VIII Liceum Ogólnokształcącego wszyscy musieli przyzwyczaić się do
nowej sytuacji. Ale mimo to, podjęliśmy się wyzwania niesienia pomocy dzieciom w ramach
wspaniałej akcji „Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości- Szczecińskie Szkoły Potrzebującym”.
Było to o tyle trudne, że w naszej placówce jest dużo dzieci potrzebujących wsparcia, więc
spodziewaliśmy się, że zbiórka artykułów i pieniędzy nie osiągnie spektakularnych
rozmiarów. Cieszymy się, że znalazły się osoby, które wspomogły akcję, za co serdecznie
dziękujemy.
PRZEBIEG AKCJI
W tym roku postanowiliśmy wziąć udział we wszystkich „Iskierkowych Dniach”, dzięki
czemu w szkole było wesoło i mogliśmy się zintegrować. A zaczęliśmy od inauguracji w
Galerii Kaskada, gdzie reprezentowała nas Agnieszka Bilak z klasy 3d, która zaśpiewała
piosenkę „ Jingle Bell Rock”. Wtedy zrobiło się świątecznie i w tym klimacie pozostaliśmy
aż do Bożego Narodzenia.

Podczas Słodkich Dni odbył się kiermasz ciast.

W ramach Dni Ciepła Rodzinnego odbył się kiermasz ozdób świątecznych. Kupujący
chętnie wrzucali datki do „Iskierkowej” puszki.

By umilić wszystkim czas w szkole pojawił się Mikołaj ze swoimi przyjaciółmi i
przekazywał serdeczne życzenia świąteczne.

Wraz z Nowym Rokiem nastał czas postanowień i zmian na lepsze. Nasze Eko Dni upłynęły
pod hasłem Eco-life , promującego zdrowy tryb życia. Uczniowie przygotowali sałatki, które
można było zakupić i rozkoszować się ekologicznymi smakami. Ponadto, młodzież
sporządziła ulotki propagujące oszczędzanie energii i wody.
W lutym odbyły się Kolorowe Dni. Pojawiły się kolorowe dekoracje a korytarz zamienił się
na jeden wieczór w dyskotekę. Z okazji Walentynek bawiliśmy się w pocztę walentynkową.

Ostatni tydzień „Iskierkowej” akcji to „Pachnące Dni”. W istocie w naszej placówce
zapachniało- remontem budynku- w związku z czym ciężko było przeprowadzić inne
działania w celu pozyskania środków czystości. Na szczęście znalazł się uczeń, który
dostarczył mydło ( w płynie).
Takim sposobem dotarliśmy do końca akcji. Ostatecznie zebraliśmy 345 złotych oraz 118
artykułów papierniczych i środków czystości. Nie jest to wiele, ale mamy nadzieję, że dzięki
tej pomocy chociaż jedna buźka będzie uśmiechnięta.
Serdecznie dziękujemy za pomoc wszystkim zaangażowanym uczniom, uczennicom,
członkom Samorządu Uczniowskiego oraz nauczycielom i Dyrekcji za okazane wsparcie.
Organizatorom życzymy dużo sukcesów!
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