Sprawozdanie z realizacji „Iskierki Radości”
w Zespole Szkół Nr 10 w Szczecinie

W każde działanie, które podejmowaliśmy w ramach „Iskierki Radości” okazywało się
sukcesem już na samym początku ponieważ zarówno dzieci, nauczyciele oraz rodzice bardzo chętnie
angażowali się w proponowane przedsięwzięcia. Jedno jest pewne bez Samorządu Uczniowskiego a
przede wszystkim klasy I GM nie dalibyśmy rady…
Zaczęliśmy od słodyczy… Tego nigdy zbyt dużo. Dzieci, rodzice i nauczyciele przygotowali
pyszne ciasta i desery, które były chętnie kupowane podczas „Słodkiego Tygodnia” przez wszystkich,
tym bardziej, że cel szczytny. Kolejny raz okazało się, że potrafimy i lubimy pomagać ( nie tylko
dlatego, że było smacznie), bo zebraliśmy aż 893,65 zł. Nasza szkoła jest bardzo mała, więc ta kwota
na nas wszystkich zrobiła wrażenie.
Potem przyszedł czas na Eko – dni. One właściwie ciągle trwają i trwały będą, ponieważ
dbanie o ekologię jest w naszej szkole wartością niezmienną. Ozdoby świąteczne i dekoracje
wykonywane z materiałów naturalnych oraz tych, które mogą być ponownie wykorzystanie
wykonywano na lekcjach plastyki a nasi uczniowie mieli piękne i oryginalne prezenty dla najbliższych.
Świąteczne stroiki ( 100% natura) przekazywane były dla najbardziej ubogich i samotnych
mieszkańców naszej części miasta.
Dni ciepła rodzinnego, to czas najbardziej wzruszający i łączący wszystkich ludzi.
Postanowiliśmy godnie to uczcić. „Wigilia dla ubogich i samotnych” ( 18.12.2015 r.) jest corocznym
wydarzeniem organizowanym w naszej szkole przez CARITAS. Chcieliśmy się włączyć w realizację tego
wydarzenia. Za zgodą pań z Caritasu mieliśmy możliwość rozprowadzania „serduszkowych paczek”,
które w dużej mierze wykonywali rodzice i uczniowie naszej szkoły dla innych uczniów naszej szkoły.
Byliśmy pomocnikami i przewodnikami dla osób starszych oraz kelnerami podczas uroczystej kolacji.
Przygotowaliśmy szkolną dekorację, zadbaliśmy o atmosferę, przygotowaliśmy występy artystyczne.
Wciąż niezwykłe jest usłyszeć: „jaką mamy wspaniałą młodzież” a tego dnia słyszeliśmy to
wielokrotnie. Po przerwie świątecznej chcieliśmy przedłużyć atmosferę ciepła rodzinnego i
zaprosiliśmy społeczność lokalną ( głównie osoby starsze i samotne) na „Szkolne kolędowanie” (
8.01.2016 r.) podczas którego wspólnie wykonaliśmy 19 kolęd i pastorałek.
Jeszcze przed Bożym Narodzeniem sfinalizowaliśmy część akcji pt.: „Pachnące dni”. W
ramach tej akcji zebraliśmy 188 szt. środków czystości, które przekazaliśmy bezdomnym. Przed nami,
przed Wielkanocą, ostatni etap Iskierki pt.: „Kolorowe dni”, w ramach którego będziemy zbierali
artykuły papiernicze dla lokalnych świetlic.
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