
Styczeń 2017 

 Z NOWYM ROKIEM, NOWE POSTANOWIENIA 

„Zapamiętniki” dobrych uczynków 

 Styczniowe  postanowienia: 

 Będziemy jeszcze bardziej: 

Tolerancyjni, 

Skromni, 

Życzliwi, 

Sympatyczni, 

Pracowici, 

Prawdomówni, 

Grzeczni, 

Kulturalni, 

Odpowiedzialni, 

Troskliwi, 

Uczynni, 

Odpowiedzialni!!! 

Zadanie konkursowe na styczeń/luty (ferie zimowe) 

Zaprojektowanie i  wykonanie „Zapamiętnika” dobrych uczynków, w których należy zapisywać 

swoje działania.  Każdy uczestnik konkursu będzie mógł  czynić dobre uczynki  w pięciu 

obszarach. 

Obszary działania- czynienia dobra 

Czynię dobro: 

1. Wobec siebie (np. uczę się coraz lepiej, odrabiam zadania domowe, uważam na lekcji). 
2. Wobec kolegów (np. bronię słabszych, pomagam w nauce, przekazuję chorym kolegom 

zeszyty). 
3. Wobec rodziny (np. pomagam najbliższym w pracach domowych, opiekuję się 

rodzeństwem). 
4. Wobec zwierząt (np. opiekuję się swoim domowym zwierzątkiem, czynnie uczestniczę w 

akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt w schronisku, reaguję na krzywdę zwierząt). 
5. Wobec reszty świata (np. włączam się do akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących, 

działam na rzecz ochrony środowiska, pomagam samotnym i starszym sąsiadom). 

Ilość działań, rodzaj, obszar i sposób wykonania jest dowolny i zależy od inwencji uczestnika 

konkursu. 

Konkurs będzie trwał od 5 stycznia do 20 lutego 2017 r. 



„Zapamiętniki” dobrych uczynków oddajemy pani Mirosławie Kiełpińskiej, która wraz z powołaną 

komisją oceni wykonane prace. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu „Elfy” przygotowali w grudniu świąteczny kiermasz, 

który wpisał się już na stałe w kalendarzu  działań wolontaryjnych.  Na specjalnie przygotowanym 

stoisku można było kupić ręcznie wykonane przez uczniów świąteczne ozdoby i upominki oraz 

skosztować domowych wypieków. Głównym celem świątecznej imprezy była integracja 

społeczności szkolnej oraz pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

                    
     

 

SZKOLNA AKCJA  „RADOSNY KOTEK” 

Podsumowanie akcji (więcej…) 

Kotki potrzebują Twojej pomocy! 

Zima to wyjątkowo trudny czas, szczególnie dla bezdomnych zwierząt. Szkolne Koło Wolontariatu 

„Elfy” organizuje akcję zbierania karmy dla bezdomnych kotów. Każdy darczyńca otrzyma 

upominek. Karmę przynosimy do p. M. Kiełpińskiej – sala 109. 

Jeżeli masz niepotrzebny kocyk, poduszeczkę, kołderkę – podaruj kociakom. 

Oprócz pełnego kociego brzuszka, musi być im ciepło, bo zima zbliża się wielkimi krokami! 

 

http://sp9.gniezno.pl/news/szkolna-akcja-radosny-kotek/
http://sp9.gniezno.pl/wp-content/uploads/2015/11/DSC04566.jpg
http://sp9.gniezno.pl/wp-content/uploads/2015/11/DSC04570.jpg
http://sp9.gniezno.pl/wp-content/uploads/2016/11/DSC04530.jpg


Grudzień 2016 

Światowy Dzień Wolontariatu 

Elfy –Wolontariusze św. Mikołaja 

Szkolne Koło Wolontariatu „Elfy” obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień 

Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997 r. 

To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu 

niesienia pomocy innym. 

Wielkim orędownikiem wolontariatu był Papież Jan Paweł II. Nazywał wolontariuszy 

„promieniami nadziei” i często wyrażał szczere uznanie dla ich poświęcenia ludziom i zwierzętom 

znajdującym się w trudnej sytuacji. 

Grudniowa  sentencja: 

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, 

ale jeszcze ważniejsze od tego jest… 

serce, z jakim tej pomocy się udziela.” 

Zadanie na grudzień 

Samodzielnie przygotowujemy kartki świąteczne, upominki, ozdoby choinkowe na świąteczny 

kiermasz dobroczynny, który odbędzie się 15 grudnia. 

Kl. I – Kartki świąteczne 

Kl. II – Świąteczne pudełka na upominki 

Kl. III – Świąteczne stroiki 

Kl. IV – Choinki do postawienia 

Kl. V – Aniołki do postawienia lub zawieszenia 

Kl. VI – Bombka lub św. Mikołaj 

Listopad 2016 

Współpracujemy z UNICEF 

Pomagamy dzieciom mieszkającym w różnych częściach świata 

 Jesteśmy czuli na krzywdę dzieci w Afryce, Azji i innych częściach świata. 
 Wspomagamy organizację humanitarną UNICEF. 
 Nasza szkoła współpracuje z organizacją UNICEF. 

Zadanie na listopad   

Włączymy się do akcji zorganizowanej przez organizację UNICEF – URATUJ DZIECKO W 

AFRYCE 

Współpraca Szkolnego Koła Wolontariatu z Organizacją UNICEF 

      Jednym z bardzo ważnych obszarów działań UNICEF jest edukacja i kształtowanie 

świadomości dzieci i młodzieży. Szkolne Koło Wolontariatu „Elfy” współpracuje z organizacją 

UNICEF blisko pięć lat. Tym razem przyłączyliśmy się do akcji  „Uratuj Dziecko w Afryce”. 

Społeczność uczniowska była wzruszona czytając i oglądając  materiały oraz zdjęcia 

udostępnione  przez UNICEF. Wspaniale, że istnieje taka organizacja, która pomaga 



pokrzywdzonym przez okrutny los maluchom i ich rodzinom. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc 

dzieciom w Afryce, wpłacając darowiznę. Z radością przyjęliśmy podziękowanie oraz dyplomy. 

 

 
 
 

Dziękujemy! 

Serdecznie dziękujemy za przekazanie darowizny na akcję „Uratuj Dziecko w Afryce”. 

UNICEF już od 70 lat walczy o prawo każdego dziecka do zdrowia, edukacji, równości i ochrony. 

Wszystko to jest możliwe dzięki pomocy Darczyńców, takich jak Wy. Razem bierzemy udział w 

niezwykle ważnej sprawie: tworzymy lepszy świat, w którym dzieci mają odpowiednie warunki do 

życia w zdrowiu i prawidłowego rozwoju. 

Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie! 

Nasze programy pomocowe prowadzimy dzięki ludziom takim jak Wy. Wpłacając darowizny, 

pomagasz nam ratować dzieci i zmieniać ich życie na lepsze. 

Październik 2016 

Znowu razem 

Jesteśmy tolerancyjni w szkole i klasie 

 Nasze hasła na  październik: 

http://sp9.gniezno.pl/wp-content/uploads/2015/11/podz1.jpg
http://sp9.gniezno.pl/wp-content/uploads/2015/11/podz2.jpg


Jestem dobrą koleżanką, a ja dobrym kolegą. 

Tworzymy „zgrany” zespół klasowy. 

Nie dzielimy się na lepszych i gorszych. 

Nie różni nas status materialny. 

Jesteśmy tolerancyjni wobec pierwszoklasistów. 

Otaczamy najmłodsze koleżanki i kolegów troskliwą opieką. 

Zadanie konkursowe na październik 

Konkurs plastyczny z nagrodami dla uczniów klas I –VI 

Należy wykonać  pracę plastyczną na temat: „Jesteśmy tolerancyjni w szkole i klasie” 

Prace przyjmują p. A. Janas, p. E. Zachwieja lub p. M. Kiełpińska 

Podsumowanie konkursu „Jesteśmy tolerancyjni w szkole i klasie” – (więcej…) 

 

Październik / Listopad 2016 

Światowy Dzień Zwierząt –  „Pełna miska dla zwierzaka” 

Żywa istota – to nie zabawka! 

Każdy człowiek powinien znać grupę pięciu swobód zwierząt: 

1.Wolność od głodu i pragnienia – poprzez zapewnienie stałego dostępu do świeżej wody i 

pokarmu, co zapewni zwierzęciu zdrowie i siły. 

2.Wolność od niewygód – zwierzę powinno mieć swoje własne legowisko, miejsce, gdzie może 

się schronić i czuć bezpiecznie. 

http://sp9.gniezno.pl/news/jestesmy-tolerancyjni-w-szkole-i-klasie/
http://sp9.gniezno.pl/wp-content/uploads/2016/11/DSC02038.jpg


3.Wolność od bólu, ran i chorób – dzięki profilaktyce, czyli zapobieganiu chorobom, a w razie 

konieczności szybkiemu diagnozowaniu choroby i jej szybkiemu leczeniu, bez szkodliwej zwłoki 

w postępowaniu. 

4.Wolność naturalnego zachowania się – zwierzę musi mieć zapewnioną odpowiednią dla 

siebie przestrzeń życiową, warunki bytowania oraz co jest również ważne, prawo do towarzystwa 

innych zwierząt. 

5.Wolność od strachu – poprzez zapewnienie odpowiedniej opieki i traktowaniu, które nie 

powoduje cierpienia psychicznego, wywołującego szereg szkodliwych i niebezpiecznych dla 

otoczenia zmian w zachowaniu się zwierzęcia. 

Zadanie na listopad 

Organizujemy w naszej szkole zbiórkę karmy dla kotów i psów objętych opieką TOZ. 

 


