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 Jestem Wolontariuszem -
projekt"Stawiam na edukację!"

 Loteria dla Lenki 
W dniach 4-5 grudnia w naszej szkole odbyła się loteria
dla Lenki Michalak, która zachorowała na białaczkę.
Chętne osoby przynosiły maskotki na loterie.
Wolontariusze z klas 4a i 4b sprzedawali  maskotki.  W
zbiórce maskotek pomagali nam wolontariusze z różnych
szkół, szczególnie z LO z Kopernika i Szkoła Podstawowa
w Andrzejewie i uczniowie klasy IVa oraz mama Jakuba
Zawiszy.  Na loterię zebraliśmy około 500 maskotek. Suma
z loterii wyniosła 2000 zł.Pieniądze zostały wpłacone na
konto Lenki w Fundacji " Zdążyć z pomocą.
Organizatorami naszej loterii byli uczniowie klasy 4a i
wybrani wolontariusze z projektu z kl.4b. Mamy nadzieję,
że w ten sposób pomogliśmy Lęnce w rehabilitacji i
powrocie do zdrowia. Loteria nam się podobała i na
pewno w przyszłości jeszcze zorganizujemy takie akcje.
  Magda Mystkowska i Kinga Staniaszek 4a
 

                        

 Maskotki nie mieściły się na stołach
przygotowanych na loterię.                                
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Jestem Wolontariuszem- poznawanie pracy w Wolontariacie przez
uczniów klas IV.

Projekt „Jestem Wolontariuszem”- współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt był realizowany przez Panią Barbarę Siwek z uczniami klas IVa i IVb.W realizacji  projektu  udział wzięli
uczniowie klasy IVa: Filip Czaus, Kacper Chojecki, Kacper Olszyna, Jakub Zawisza, Weronika Rostkowska. Ola
Zawistowska, Magda Mystkowska, Kinga Staniaszek, Oliwia Zawisza i uczniowie klasy  IV b: Nikola Ratyńska, Julia
Szulęcka, Julia Brzózka, Wiktoria Jaworska, Jakub Malec, Bartek Maligłówka, Przemek Zawisza.  Uczniowie poznawali
tajniki pracy w wolontariacie. Uczyli się, jak pomagać innym, przygotowywali ciekawe akcje
. 

Największe dwie akcje, w których wzięli udział to była loteria dla małej Lenki, dzięki której
udało się zebrać 2000 złotych. Pieniądze trafiły na konto chorej dziewczynki w Fundacji
„Zdążyć z pomocą”. Drugim bardzo ważnym przedsięwzięciem była pomoc w zorganizowaniu
Spotkania Mikołajkowego z wychowankami Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zuzeli.
Wolontariusze pomagali przy pakowaniu paczek dla swoich przyjaciół.  Przed spotkaniem w
Małkini odwiedzili Ośrodek w Zuzeli, gdzie mogli poznać warunki, w jakich uczą się
wychowankowie, wziąć udział w zajęciach i wspólnie się pobawić.                                                  
                                                                                                     Na zajęciach poznawali różne akcje
prowadzone przez wolontariuszy w naszej gminie. Druga część projektu rozpocznie się od
września.  Dzięki tym zajęciom mali wolontariusze poznali różne formy pomocy osobom
potrzebującym, nauczyli się pomagać, być otwartym na osoby niepełnosprawne, szczególnie
z Zespołem Downa. Wszyscy zadeklarowali swój udział w drugiej części projektu.

  Barbara Siwek
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Wyjazd do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli.

21 listopada 2017 roku byliśmy z wizytą w SOSW w Zuzeli. Poznaliśmy
uczniów, którzy przebywają w tej szkole. Zostaliśmy bardzo serdecznie
przywitani, zaproszono nas do sali gimnastycznej, tam kolejne klasy
opowiedziały coś o sobie, były wierszyki, piosenki, a zespół Marzyciele
przedstawił pokaz tańców.                                            Kuba Romanowski
poczęstował wszystkich cukierkami, które tam zawieźliśmy.  Potem
zwiedzaliśmy szkołę. Jest tam stołówka, sala gimnastyczna, sale, które
nie przypominają naszych sal, bardziej pokoje jak w prawdziwym domu.
Braliśmy udział w różnych lekcjach, uczniowie pokazywali swoje
talenty. Zaproszono nas na herbatkę , ciasto i kanapki wykonane przez
uczniów najstarszych z gimnazjum.  Końcowym punktem była wspólna
zabawa przy muzyce.                         Czas minął nam bardzo szybko,
jeszcze ostatnie zdjęcia i musieliśmy się rozstać. To spotkanie pomogło
nam zrozumieć czym jest niepełnosprawność , że te dzieci tak samo
potrzebują przyjaźni, świetnie się bawią.  Na pewno będziemy częściej
spotykać się z wychowankami ośrodka.  
                                                                                                      Wiktoria Jaworska kl. IVb
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Spotkanie Mikołajkowe z wychowankami Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Zuzeli.

s b

6 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina
odbyły się kolejne Mikołajki, dla dzieci z Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Zuzeli.  
Mnóstwo dzieci przyjechało do naszej szkoły, aby ten wyjątkowy dzień
spędzić razem z nami, pobawić się, potańczyć, poczuć się normalnie.
Specjalnie na tę okazję uczniowie gimnazjum przygotowali i wystawili
baśń ,, Księżniczka na ziarnku grochu” oraz zaśpiewali kilka
świątecznych piosenek, aby wprowadzić wszystkich w świąteczny
nastrój.
Następnie odbyła się rzecz, na którą wszyscy najbardziej czekali , a
mianowicie na Mikołaja, w tym wypadku dwóch Mikołajów, za których
przebrali się Kuba Romanowski z kl.IIIb i Dawid Fedorowicz z kl. IIIa.
oraz na prezenty.Każdy wychowanek ośrodka dostał torbę wypchaną
po same brzegi prezentami oraz maskotkę. Maskotki zbierali uczniowie
naszej szkoły.
Po występach wszyscy zostali zaproszeni na przygotowany wcześniej
poczęstunek.. W przygotowaniu tego spotkania wzięli udział uczniowie
klasy IVa i IVb zaangażowani w projekt "Jestem wolontariuszem".
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                                Gdzie szukać dobroci?
                                 W konfiturach cioci?
                                 Czy w kwiecie paproci?
                                   Może w miodzie jest
                                                                                
    bo on jest taki  słodziutki,
     może ją roznoszą krasnoludki
    na tacach, w srebrnych dzbanuszkach                                                      
Czy ją trzeba sposobem Kopciuszka
     wybrać z korca maku i popiołu?
                        Może jak sól, węgiel i ołów
                   w podziemnych ukryta jest złożach?
  Albo też na dnie 
morza                                                                                                                          
        spoczywa jak bursztyn złoty
 Czy w kwiatach spoczywa jak motyl?
lub na drzewach
jak czereśnia dojrzewa?
                 Czy się kuli pod miedza jak zając?
                                A może ją śpiewają cytrynowe kanarki?
   Może ją w sklepach sprzedają  na specjalne kartki?
     Może czarodziej w kosmicznym ufo sypie ją z góry zaklętą szuflą?
A może mieszka w nas samych?
I w ciepłych oczach mamy,
i nawet w tatusiowym gniewie?
Tylko się o tym wcale nie wie                                                             
J.Papuzińska                                        
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