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STYCZEŃ 2018 

 

WYJAZD DO SCHRONISKA 

 

W ferie zimowe wolontariusze z koła „Anioły ze szkoły” nie zapomnieli o swoich 

podopiecznych ze schroniska  SOS w Klępinie .18.01.2018r. wybrali się do nich w odwiedziny 

. Wycieczka poprzedzona była kiermaszem książki, który odbywał się w naszej szkole od 

7.12.2017r. do 11.12.2017r. Dzięki zaangażowaniu większości wolontariuszy uzbieraliśmy 

755,60zł. Nie spodziewaliśmy się , że uzbieramy taką kwotę. Dziękujemy darczyńcom i pani 

dyrektor Beacie Pawlik, że wyraziła zgodę na zorganizowanie akcji. Bez Was by się nie udało. 

Postanowiliśmy zakupić dwie budy dla psów ze schroniska . Wystarczyło jeszcze na kuwetę 

dla szczeniaków i podkłady. Pierwszy raz pojechał z nami Szymon. Gdy zobaczył wpatrzone 

w nas smutne oczy porzuconych zwierzaków chciał pomóc wszystkim. Powiedział , że chce  

z nami tu przyjeżdżać. Jak wielka jest miłość dzieci do zwierząt świadczy fakt, że do naszego 

wolontariatu chce przystąpić coraz więcej uczniów. 

Pomaganie zwierzętom to naprawdę ważna sprawa! Choć radość z pomagania jest 

ogromna, nie da się ukryć, że wizyta w schronisku to mocne przeżycie. Powodów jest wiele. 

Za serce ściska rozżalony psi głos. Oczy wielkie, smutne i każde wpatrzone z nadzieją  „może 

to mój człowiek?”. Pieski, choć karmione, z utęsknieniem czekają na nowe domy. Niektóre są 

tam bardzo długo, za długo… Takie spotkanie zmienia człowieka na zawsze - wiemy, że nie 

jesteśmy w stanie naprawić całego świata, ale jesteśmy pewni, że możemy zmienić świat 

chociaż kilku zwierzaków. Nasi  wolontariusze podczas pobytu w schronisku zabierają psy na 

spacer , aby mogły choć na chwilę oderwać się od smutnej rzeczywistości i uwierzyć, że są 

ludzie, którym na nich zależy. 

Opiekun „Aniołów ze szkoły” Renata Lempa 
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SZKOLNY KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY ZESZYT DO JĘZYKA POLSKIEGO 

 

Wraz z końcem I semestru  nastąpiło rozstrzygnięcie ogłoszonego we wrześniu 

szkolnego  konkursu na najładniejszy zeszyt do języka polskiego. 

Komisja konkursowa w składzie - p. Lidia Kochanowska, p. Marzena Matuszewska,  

p. Agnieszka Suchecka i p. M.Tomczyk mimo trudnego wyboru wyłoniła zwycięzców. 

Oto właściciele najpiękniejszych zeszytów: 

w klasach IV: w klasach V: w klasach VI: 

I miejsce: 

- Bontor Natalia IVB 

- Krupieńko Aleksandra IVA 

- Nowicki Mateusz IVB 

I miejsce: 

- Świętlicka Joanna  VA 

I miejsce: 

- Troszczyńska Oliwia VIB 

II miejsce: 

- Dzinkowska Wiktoria IVB 

- Juraszek Dawid IVA 

- Zalewski Witold IVB 

II miejsce: 

- Polehoński Igor VA 

- Sikorska Patrycja VA 

II miejsce: 

- Miron Aleksandra VIA 

III miejsce: 

- Bonarska Diana IVD 

- Suchecki Marcel IVC 

- Szymczak Iga IVA 

III miejsce: 

- Masłowska Oliwia VA 

III miejsce: 

- Ciach Weronika VIC 

- Sałamacha Estera VIB 
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w klasach VII:   

I miejsce: 

- Zając Paulina VIIB 

II miejsce: 

- Białoch Paulina  VIIB 

- Suchecka Antonina VIIB 

III miejsce: 

- Jaremko Jakub VIIA 

- Szczepaniak  

  Weronika VIIC 

 

Kochani Uczniowie! Serdecznie gratulujemy! Cieszymy się z Waszego sukcesu! Piękne, 

zadbane, estetyczne zeszyty są Waszą wizytówką :) 

Już teraz zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie                      

w przyszłym roku szkolnym. 

Lidia Kochanowska 

 

 

 

 

 


