
Działania  

Szkoły Podstawowej nr 41 

w Szczecinie 

„Iskierka Radości” 

 
Nasza szkoła wzięła udział  w organizacji wszystkich „iskierkowych tygodni” 

 Pachnących dni 

 Dni ciepła rodzinnego 

 Eko-dni 

 Kolorowych dni 

 Słodkich dni 

 

Pachnące Dni 

W okresie przedświątecznym zorganizowaliśmy zbiórkę środków czystości. 

Środki zbieraliśmy w klasach oraz podczas imprezy szkolnej „Adwentowe 

spotkania”, która była akcją w środowisku lokalnym, zarówno dla dzieci i ich 

rodzin jak i mieszkańców naszej dzielnicy. 

Zebraliśmy 120 sztuk środków czystości. 

 W związku z tym, że przygotowywaliśmy też paczki dla naszych uczniów 

część środków została przekazana na ten cel.  Były to głównie mydła                  

w kostce, gdyż pomimo prośby o mydła w płynie wpłynęła do nas duża 

ilość mydeł w kostce. Pozostałą część przekazano dla potrzeb „PCK” 

Dni ciepła rodzinnego 

 Organizacja akcji „Iskierkowa paczka”  dla 26 uczniów naszej szkoły 

 Kiermasz świąteczny zorganizowany przez koło plastyczne  

 „Spotkanie adwentowe” jako impreza dla środowiska lokalnego 

Eko-dni 

 Segregacja śmieci  

– pojemniki na papier, plastik i puszki aluminiowe 

 Zbiórka nakrętek 



 Organizacja podczas „Spotkania adwentowego” teatrzyku na temat 

ochrony środowiska 

 Działania koło ekologicznego „Ekotikusie” 

 Prelekcja w bibliotece szkolnej filmów  o tematyce ekologicznej dla całej 

społeczności szkolnej 

 Gazetka na temat zdrowego odżywiania się 

 

Uczniowie z klasy 2c uczestniczą w zajęciach koła „Ekotikusie”                             

oraz prowadzą własnego bloga 

 http://blogiceo.nq.pl/ekotikusiesp41/page/2/ 

Kolorowe dni 

W związku z tym, że w porównaniu z poprzednim rokiem zbiórka środków 

czystości wypadła nieco słabiej postanowiliśmy działać i wymyślić coś             

co znacznie by zaktywizowało społeczność uczniowską. Wraz z Samorządem 

Szkolnym postanowiliśmy zorganizować „Giełdę kolorowych dni”.  

Przeprowadziliśmy zbiórkę używanych zabawek, aby uczniowie za symboliczną 

złotówkę, dwa złote a także 50 groszy mogli nabyć zabawki, którymi bawili się 

ich koledzy i koleżanki. 

Z tego działania jesteśmy szczególnie dumni, gdyż przerosło ono nasze 

oczekiwania.  

To był strzał w dziesiątkę. 

Ponadto podjęliśmy także inne działania: 

 Organizacja zbiórki artykułów papierniczych i puzzli 

(zebraliśmy 115 sztuk artykułów) 

 Zajęcia plastyczne w świetlicy szkolnej i na zajęciach koła plastycznego                                

pt „ Pomoc innym” oraz wystawa prac uczniów 

Słodkie dni 

Zorganizowaliśmy kiermasz wypieków, ciast i ciasteczek.  

Słodkie dni zawsze cieszą się w naszej szkole ogromnym powodzeniem. 

W organizację włączył się  Samorząd Szkolny. 

 



Środki pieniężne i źródła ich pozyskania 

 Kiermasz świąteczny – 120 zł 

 Giełda kolorowych dni – 276,40 zł 

 Słodkie dni – 170 zł 

 

W sumie udało nam się zebrać i przekazać „Iskierce Radości” 566, 40 zł. 

 

Dziękujemy za tak wspaniałą  

akcję jaką jest „Iskierka Radości” 

 

Koordynatorki w SP 41 w Szczecinie 

Izabela Wilklisz i Elżbieta Jacorzyńska 

 

 


