ISKIERKA RADOŚCI 2016
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 16
W SZCZECINIE
Kolejny raz w tym roku nasze szkoły wzięły udział w
Iskierce Radości – drugi raz natomiast jako Zespół
Szkół nr 16 (od września 2015 połączone SP 11 oraz
GIM 8).
Przeprowadzenie Iskierki Radości nie było dla nas
łatwe ponieważ musieliśmy zorganizować akcje w
ramach Iskierki na dwa odległe od siebie budynki
(przy ulicy E. Plater i Dubois) . Dlatego potrzebni
nam byli dobrze współpracujący ze sobą
koordynatorzy. Oprócz nich bardzo pomógł nam
Samorząd Uczniowski (klasy 1-3, 4-6 i 1-3 Gim) oraz
Szkolne Koło Wolontariatu.
Uczniowie okazali się wielkim sercem i chęcią
niesienia pomocy innym potrzebującym ludziom z
naszego miasta i z naszej dzielnicy.
W
trakcie
Kolorowych
i
Pachnących
dni
wspieraliśmy placówki takie jak Caritas i
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, których pomoc jest
przekazywana do potrzebujących dzieci i rodzin w
całym naszym województwie.

ROZPOCZĘCIE AKCJI
Informowanie o akcji
Od połowy listopada uczniowie, rodzice oraz nauczyciele byli
informowani o akcji charytatywnej Iskierka Radości poprzez
informacje na dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej
szkoły
( http://zs16szczecin.pl/?s=iskierka ), wiadomości wklejane do
zeszytów, plakaty rozwieszane w szkole oraz duży plakat przy
samym wejściu do szkoły z bieżącymi informacjami dotyczącymi
Iskierki.

INAUGURACJA
Uczniowie naszej szkoły przekazali dużo fantów na inauguracyjną loterię
fantową.
Nasza szkoła przekazała na Inaugurację:
- mikser; – zestaw do badmintona dla 4 osób; – zestaw: czajniczek,
filiżanka, spodek; – zestaw: filiżanka i spodek – lalki szyte ręcznie
(14 sztuk) ; – 2 koniki na biegunach decoupage; – 1 bombka
decoupage; – drzewko kawowe - gry: 2 gry matematyczne, memory
j. angielski, gra Literka do literki 2, Mózg Elektronowy- angielski i
encyklopedia -3 zestawy puzzli; – książki; -maskotki - 20 gipsowych
aniołków
Dodatkowo przekazaliśmy 30 długopisów z logo akcji oraz 35 latarek z
logo.

Nasza uczennica, Oliwia Antoniuk z klasy 5a występowała jako
przedostatnia, a o godzinie 18.00 miała bardzo dużą widownię zarówno
pod sceną jak i osób przebywających na zakupach, ale nie zestresowała
się i bardzo ładnie zaśpiewała piosenkę „O mnie się nie martw”.

SŁODKIE DNI
15.12.2016r. przeprowadziliśmy w dwóch budynkach naszej szkoły
„Słodki Dzień”, który jest elementem Iskierki Radości 2016 w której
nasza placówka bierze udział.
W grudniu 2016 odbyła się sprzedaż ciast, babeczek oraz ciasteczek
wykonanych przez uczniów ZS 16 oraz ich rodziców. Kolejki po ciasto
były dłuuuugie! 

Udało nam się zebrać 766,75zł!

DNI CIEPŁA RODZINNEGO
- WIECZÓR KOLĘD
Nasza szkoła tonęła w świątecznej atmosferze przez cały grudzień.
Wszystko za sprawą występów bożonarodzeniowych, które przeniosły
się również poza jej mury. Nasi uczniowie, pod opieką pani Sylwii
Grygorcewicz, przygotowali dla rodziców „Wieczór kolęd”. Mimo późnej
pory korytarz zapełnił się śpiewem pastorałek, które poprowadził chór
pod opieką pani Patrycji Sierguć na czele z niezwykle uzdolnionym
Kacprem Kujawskim oraz zespół wokalny ” Pierwiosnek”. Kolędowanie
nie obyłoby się bez jasełek. Dla rodziców i dyrekcji wystąpili uczniowie
klasy 1c przygotowani przez panią Beatę Kasper oraz starszaki z klasy
4c i 6c jako diabły i anioły pani Wioletty Świetlik- Czupryńskiej. Całość
dopełniła przepiękna dekoracja pani Małgorzaty Łukasik.

- JASEŁKA W SZKOLE
Nasi uczniowie przygotowali piękne przedstawienia świąteczne dla
społeczności szkolnej oraz dla swoich rodzin.
Jasełka grupy „0”

Jasełka klasy 1-3

Jasełka klasy 4-6

- JASEŁKA W SZPITALU
Przedstawienie ks. Jana Twardowskiego przygotowane przez uczniów z
klasy 4c i 6c pod opieką p. Wioletty Świetlik- Czupryńskiej, z pomocą
szkolnego chóru zostało zaprezentowane także poza szkolnymi murami.
Odwiedziliśmy oddział szpitala dziecięcego przy ul. Św. Wojciecha, gdzie
również zapanowała przecudna atmosfera.

- JASEŁKA W DOMU KOMBATANTA
W grudniu przedstawienie Jasełkowe odwiedziło Dom Kombatanta,
gdzie również zapanowała przecudna atmosfera.
Jasełka wykonała klasa 1c, przygotowana przez p. Beatę Kasper oraz p.
Agnieszkę Wysokińską. Pomagał małym aktorom zespół wokalny
„Pierwiosnek” pod opieką p. Patrycji Sierguć.

- RODZINNE WARSZTATY DECOUPAGE
W grudniu w naszej szkole dla wszystkich rodziców i uczniów zostały
przeprowadzone Rodzinne Warsztaty Decoupage poświęcone
bożonarodzeniowym bombkom. Była to kolejna możliwość spędzenia
razem kreatywnie czasu.
Warsztaty prowadziła p. Aleksandra Korbas i p. Sylwia Grygorcewicz.
Pieniążki za udział w warsztatach zostały przekazane na konto Iskierki
Radości.

- KIERMASZ ŚWIĄTECZNY:
W grudniu odbył się w naszej szkole Iskierkowy Kiermasz Świąteczny.
Przy organizacji kiermaszu pomagali:
- SU: zakup drewnianych bombek na Rodzinne Warsztaty
Decoupage i na kiermasz, zakup drewnianych koników na
biegunach
- SU GIM: zakup styropianowych bombek
- MSU: przygotowanie ozdób świątecznych na kiermasz
- p. Małgorzata Łukasik, która wykonała piękne gipsowe aniołki, a
na lekcjach oraz kole ozdabiała styropianowe bombki z uczniami
- p. Sylwia Grygorcewicz, która wykonywała dekoracje świąteczne,
kartki na kiermasz i nadzorowała prowadzenie kiermaszu.

- PACZKA DLA NAUCZYCIELKI- EMERYTKI
W grudniu nauczyciele ZS 16 wykazali się wielkim sercem organizując
zbiórkę żywności, środków czystości oraz pieniędzy dla nauczycielkiemerytki, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej.

-

PACZKA DLA ZWIERZACZKA
BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

DLA

SCHRONISKA

DLA

- POMOC POGORZELCOM
W czwartek 10.11.2016r. przekazaliśmy wszystkie zebrane rzeczy
rodzinie, która ucierpiała w pożarze mieszkania, a z której dwoje
dzieci uczęszcza do naszej szkoły.
Udało się nam zebrać naczynia, garnki, miski, mikser i wiele innych
artykułów kuchennych, jak również dużo środków czystości do
prania i sprzątania.
Przekazaliśmy też pieniądze na zakup farb do ścian, co po pożarze jest
niezbędne w całym mieszkaniu (pieniądze zostały przekazane z
biletów z Balu Wszystkich Świętych oraz ze zbiórki prowadzonej
przez p. J. Żurawik z Rady Rodziców).
Rodzina bardzo dziękowała za pomoc, którą okazali jej rodzice,
uczniowie i ZS 16 i była wzruszona tym gestem.

- ZBIÓRKA PIENIĘDZY NA KREMY DLA POPARZONEJ UCZENNICY
Nasza uczennica uległa wypadkowi- wylała na siebie wrzątek i musiała
mieć przeszczepioną skórę.
Rodzinie były bardzo potrzebne pieniądze na leki, które są bardzo
drogie, dlatego w grudniu 2016 przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy
na ten cel.
Podczas grudniowej zbiórki dla Naomi zebraliśmy 1966zł!
Do puszki w obu budynkach zebraliśmy 1630zł!
MSU i SU z malowania twarzy przedszkolaków oraz grupy „0″ uzbierał i
dołożył do zbiórki 330zł.
Za zebraną kwotę kupiliśmy 40 opakowań żelu Contractubex 50g, jedno
opakowanie Conractubex 20g oraz czekoladę Milka na osłodzenie
czasu świątecznego :)
Cała paczka została przekazana Naomi i mamie
22.12.2016r.

w czwartek

- SPOTKANIE WIGILIJNE DLA WOLONTARIUSZY PARAFIALNYCH
ZESPOŁÓW CARITAS 2017
14 stycznia 2017 r. członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu z
Gimnazjum nr 8 w ZS 16 wraz z wolontariuszami z innej szkoły
wzięli udział w przygotowaniu spotkania wigilijnego dla
wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas.
Spotkanie rozpoczęła Mszy Święta w Kościele Seminaryjnym, po której
wszyscy udali się do refektarza na wspólne dzielenie się opłatkiem i
świąteczne śniadanie wcześniej przygotowane przez naszych
wolontariuszy.

- ZBIÓRKA DLA DZIECI Z OŚRODKA DLA UCHODŹCÓW W GRUPIE
W grudniu w naszej szkole odbyła się zbiórka słodyczy oraz artykułów
szkolnych dla dzieci z ośrodka dla uchodźców w Grupie.

- ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA PCK
W grudniu w naszej szkole odbyła się zbiórka żywności długoterminowej
i środków czystości dla PCK.
Uzbierane rzeczy zostały przekazane do punktu PCK znajdującego się
przy szkole.

- SZLACHETNA PACZKA MSU:
Członkowie naszego „Małego Samorządu Uczniowskiego” to bardzo
empatyczne osoby. W związku ze świętami postanowili zrobić
prezent, który postanowiliśmy przekazać wybranej osobie. Paczka
została spakowana i przygotowana do przekazania.

- UDZIAŁ W AKCJI UNICEF WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA
W ramach Projektu Wszystkie Kolory Świata 23 stycznia 2017 r., o godz.
16.30 odbyła się aukcja laleczek przygotowanych przez członków
rodzin uczniów naszej szkoły.
Z licytacji uzyskaliśmy 1200zł!
Środki zebrane w trakcie aukcji zostaną przekazane na konto UNICEF, z
przeznaczeniem na zakup szczepionek ratujących życie dzieci z
Angoli.

- UDZIAŁ W 25. FINALE WOŚP
Dnia 15 stycznia, podczas 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, uczniowie naszej szkoły kwestowali wraz z innymi
wolontariuszami na rzecz dzieci i seniorów.

Naszym wolontariuszom nie przeszkadzał ani gryzący dłonie mróz, ani
chłodny wiatr rozwiewający włosy i chlustający chłodem w twarz.
Wszyscy z wielkim zaangażowaniem wyruszyli spod sztabu i wrócili z
pełnymi skarbonami oraz uśmiechami od ucha do ucha. Ciepło przyjęci
przez przechodniów, rozpalali swoją energią zmarzniętych opiekunów ;)

- POMAGAMY W AKCJI „TAK POMAGAM!”
W dniu 9.12.2016 od godziny 14.00 do 19.00 i 10.12.2016 od 10.00 do
19.00 uczennice Szkolnego Kółka Wolontariatu z dwóch klas pierwszych
Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół nr 16 wraz z panią Julitą KaweckąTypek uczestniczyli w akcji „Tak pomagam!” polegającej na zbiórce
żywności od ludzi dobrej woli.
Zbieraliśmy żywność na terenie sklepu SPOŁEM na ul. Emilii Plater i
zebraliśmy 15 dużych kartonowych pudeł!

- CEGIEŁKI FUNDACJI „POMÓŻ I TY” NA RZECZ OSÓB
NIEWIDOMYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W styczniu 2017r. Samorząd Uczniowski rozpoczął sprzedaż cegiełek,
który przeznaczy na pomoc 19-letniemu Danielowi Czerniak, który od 7go miesiąca życia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe.
Na dzień 02.02. uzbieraliśmy 160zł na ten cel, a to jeszcze nie koniec.

- PREZENT BEZ PUDŁA
Samorząd Uczniowski postanowił w lutym przekazać 200zł na cele akcji
UNICEF „Prezent bez pudła”.

- INTERNETOWE ADOPCJE ZE SCHRONISKA
W styczniu rozpoczęły się wśród uczniów głosowanie, które ma wyłonić
zwierzaka, którego będziemy adoptowali wirtualnie ze Schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Szczecinie.
Klasy 1-3 będą miały swojego pupila, a klasy 4-6 i GIM swojego. W lutym
będziemy wybierać dla niego imię.
Mamy nadzieję, że dzięki naszym wpłatom będzie się żyło lepiej tym
biednym zwierzakom!

- KONCERT CHARYTATYWNY DLA NAOMI

- KIERMASZ WALENTYNKOWY
W lutym rozpoczęliśmy kiermasz walentynkowy, aby móc zasilić konto
Iskierki. Dzięki takim miłym świętom jesteśmy bardziej radośni i
dodatkowo pomagamy potrzebującym!

- GÓRA GROSZA

W lutym 2017r. Samorząd Uczniowski rozpoczął zbiórkę groszy w
ramach akcji Góra Grosza organizowaną przez Towarzystwo Nasz Dom.

EKO-DNI
Przez cały rok szkolny odbywają się u nas takie Eko-Dni.
Prowadzone są systematyczne zbiórki plastikowych zakrętek, baterii czy
płyt CD i DVD. Uczniowie dowiadują się również na lekcjach przyrody i
godzinach wychowawczych o segregowaniu śmieci, o recyklingu i co
robić ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym, ale też jak
zdrowo się odżywiać.

- ZDROWE ŚNIADANIE W KLASACH 4-6

We wtorek 17.01.2017r. na lekcjach przyrody uczniowie przygotowywali
zdrowe śniadania w ramach akcji „Iskierka Radości Eko-Dni”. Udział w
nich wzięli uczniowie klas 4a, 4d, 5a, 5b oraz 6b.
Uczniowie samodzielnie przygotowywali zdrowy posiłek. Były to między
innymi: sałatki owocowe i warzywne, zdrowe kanapki, owoce, warzywa,
jogurty i woda. Było bardzo smacznie i zdrowo.
Taka lekcja bardzo spodobała się uczniom, więc może w niedługim
czasie ją powtórzymy!

- ZDROWE ŚNIADANIE W KLASACH 1-3
08.11.2016r. klasy I – III brały udział w Dniu Zdrowego Śniadania. W tym
dniu po wcześniejszych przygotowaniach tak ze strony rodziców, jak i
dzieci, uczniowie przygotowali zdrowe śniadanie, które później wspólnie
spożyli.
W klasach pierwszych niezbędna była obecność rodziców, którzy służyli
opieką i pomocą. Uczniowie klas II i III przy przygotowaniu śniadania
samodzielnie posługiwali się nożami, wyczarowując kanapki oraz sałatki
owocowe.
Na pięknie przygotowanych stołach nie brakowało jogurtów oraz mleka,
a słodkie napoje zastępowała woda mineralna lub herbatka.
Kolejny raz dzieci z naszej szkoły brały udział w ogólnopolskim
programie śniadanie Daje Moc.

- ZDROWY SKLEPIK
W styczniu chcieliśmy pokazać uczniom, że warzywa i owoce mogą być
smaczne, a nie tylko zdrowe. Nauczycielka przyrody zorganizowała
Zdrowy Sklepik, w którym uczniowie mogli zakupić zdrowe przekąski.

- LEKCJE NA TEMAT ZDROWEGO ODŻYWIANIA
W czwartek (26.02) i piątek (27.02) uczniowie klas IV brali udział w
warsztatach zdrowego odżywiania „Zielona kraina” organizowanych
przez Ogólnopolskie Towarzystwo Dietetyków.
W trakcie zajęć uczniowie poznali 5 zasad prawidłowego sporządzania
posiłków oraz zdrowego stylu życia tzw. 5 X U (urozmaicanie,
umiarkowanie, uregulowanie, unikanie soli cukrów i tłuszczy, uprawianie
sportu). Po części teoretycznej odbyła się część praktyczna czyli
przygotowywanie zdrowych i smacznych koktajli, sałatek i deserów.
Zielone warsztaty wszystkim się podobały. Chętnie powtórzymy je za
rok.

- KOLOROWY TYDZIEŃ Z OWOCAMI I WARZYWAMI ( 30.01.-03.02.)
W poniedziałek pijemy wodę mineralną.
We wtorek jemy żółte warzywa i owoce, w środę czerwone, w czwartek
zielone, a w piątek pomarańczowe.
Informacje na temat kolorowych dni można było znaleźć na tablicy SU.
Zachęcaliśmy do przebrania się w kolory danego dnia.
Warzywa i owoce uczniowie jedli na przerwie śniadaniowej.

- CYBERPRZEMOC
W styczniu 2017 we wszystkich klasach 4-6 i 1-3 GIM wychowawcy
przeprowadzili na godzinach wychowawczych lekcję na temat
cyberprzemocy przygotowaną przez p. Sylwię Grygorcewicz.

Miała ona na celu uświadomienie uczniów, co jest cyberprzemocą i w
jaki sposób radzić sobie w wypadku bycia ofiarą cyberprzemocy.

KOLOROWE DNI
- zbiórka artykułów papierniczych
- zbiórka zabawek, książek, gier
Przekazanie pozyskanych rzeczy dla Caritasu i Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Szczecinie dnia 02.02.2017r. Łącznie zebraliśmy 1500 rzeczy!

PACHNĄCE DNI
- zbiórka środków czystości
Zebrane rzeczy zostały przekazane do Caritasu oraz Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci na ulicy Jarowita w Szczecinie, którego misją jest
pomoc wszystkim dzieciom żyjącym w ciężkich warunkach.
W ostatni dzień akcji Pachnące Dni zrobiliśmy niespodziankę uczniom
i za przyniesione rzeczy otrzymywali kupon, który zwalniał ich w
tym dniu z bycia pytanym czy z pisania kartkówek. Ten pomysł
bardzo się uczniom spodobał. Zebraliśmy 170 rzeczy w tej akcji!

W TRAKCIE AKCJI
ISKIERKA RADOŚCI 2016
NASZA SZKOŁA ZEBRAŁA:
1663 ZŁ !

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom
i nauczycielom za zaangażowanie w akcję
oraz za bezinteresowne niesienie pomocy
potrzebującym!
Dyrektor Zespołu Szkół nr 16 w Szczecinie
p. Alicja Śliwińska
Główny koordynator:
Sylwia Grygorcewicz
Koordynatorzy wspomagający:

Marta Szymańska ( SU 1-3)
Wioletta Świetlik-Czupryńska ( SU 4-6)
Arleta Badowska ( SU 1-3 GIM)
Julita Kawecka-Typek (Szkolne Koło Wolontariatu)
Karina Antończak (wolontariat)

Szczecin, 03.02.2017r.

