
Jak to u nas było...      Szczecin,4 III 2014 

...czyli 13 edycja Iskierki w SP61 

 
 

 

Nasi uczniowie uczestniczą w akcji po raz 

trzeci. Czy to już, czy dopiero trzeci raz????  

To nie jest istotne.  

 

Ważne, że dzieci w działania związane z 

Iskierką wkładają SERCE! 

 

 

 

A teraz szczegóły: zgodnie z tradycją szkoły 

zamieniamy Słodkie Dni na SŁODKIE 

CZWARTKI(każda klasa wg 

harmonogramu w kolejne czwartki 

sprzedaje domowe ciasta). Samorząd 

dysponuje zebranymi pieniędzmi.  

Te, zebrane podczas trwania Iskierki 

oczywiście zasilą konto akcji. 

Tegoroczny dochód to 1600zł.  

 

Przedświateczny czas to nasze Dni 

ciepła rodzinnego.  

 

W szkole były piekne dekoracje 

świąteczne. Odbyły się jasełka i 

wspólne kolędowanie.  

 

 

Klasy artystyczne i świetlica włączyły 

sie w przygotowanie rękodzieła na 

kiermasz. Ale najważniejsze były 

SERDUSZKOWE PACZKI dla 

potrzebujących dzieci z naszej szkoły. 

Kandydatów wskazała p. Pedagog. 

Każda klasa przygotowała ogromną 

paczkę.  

 

Paczki sprawiły wiele radości,  

i obdarowującym, i obdarowanym. 



 

Od najmłodszych lat uczymy dzieci podstaw 

ekologii, poprzez działanie. Odbywają się lekcje o 

ZSEE. Prowadzone są systematyczne zbiórki 

makulatury, telefonów komórkowych, plastikowych 

zakrętek oraz 

baterii. Takie 

Eko-Dni , 

podczas których 

dzieci aktywnie 

uczestniczą w 

zbiórkach są skuteczną formą nauki przez 

działanie.  

 

Nawiązaliśmy współpracę z Centrum 

Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Goleniowie. Centrum 

„opiekuje się” 5 placówkami. Pracownicy 

Centrum często borykają się z 

niedoborami środków i materiałów. 

Postanowiliśmy w ramach Iskierki 

skierować do nich plon zbiórek z 

Kolorowych i  Pachnące Dni.  Zbiórki 

artykułów szkolnych ok.300 i artykułów 

pachnących ok. 500 były bardzo 

skuteczne. Z radością zawieźliśmy 

„prezenty” do Goleniowa. Nasi uczniowie 

dodali jeszcze wiele innych rzeczy: 

zabawek, przytulanek, książeczek, 

płyt z bajkami, komiksów i gier 

planszowych i ubrań. 

Jak co roku Dyskoteka 

Walentynkowa to nagroda dla 

uczniów za zaangażowanie w 

działania ISKIERKOWE. W tym 

roku „biletem wstepu” na dyskotekę 

były pachnące środki kosmetyczne i 

chemiczne. Pomysł godny polecenia 

– efekty zbiórki znacznie się 

poprawiły! 
 

Jak przy każdej dodatkowej działalności jest sporo pracy. Ale efekty są tego 

warte! Dzieci uczą się wrażliwości i otwartości na otaczający je świat. Cieszymy się 

z udziału naszych uczniów w Iskierce. Dziękujemy, i do zobaczenia na 14.edycji. 

 

Koordynator akcji z SP61, Małgorzata Hazubska  


