
VIII Zabrzańskie Dni Anioła w SP14 w Zabrzu

we współpracy z Fundacją „Nasza Trójka” przy ZSO11 w Zabrzu

pod patronatem Prezydent m. Zabrze Małgorzaty Mańki – Szulik

18 listopada – 6 grudnia 2019 r.

Zapraszamy wszystkich  uczniów do  włączenia  się  w obchody Dnia  Anioła  w naszej  szkole.  Udział

uczniów w akcjach jest dobrowolny. Co planujemy?

• Szkolna Akcja „Zostań Aniołem Stróżem Dziecka z  Oddziału Onkologicznego” kierowana do

uczniów,  którzy  pragną  przygotować  kartkę  ze  słowami  wsparcia  i  życzeniami  zdrowia  dla

chłopczyka  lub  dziewczynki  leczących  się  na  chorobę  nowotworową.  Kartka  powinna  być

radosna  i  pozytywna.  Można  napisać  kilka  słów  o  sobie  i  swoich  zainteresowaniach.  Akcja

rozpoczęła  się  dwa  tygodnie  temu  i   zajmuje  się  nią  p.  Amelia  Kawa.  Kartki  przynosimy

do 22 listopada. 

• Klasy I – VIII zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Technicznym „Przyleciały Anioły

do szkoły”.  Przygotujcie  figurę pięknego Anioła  dowolną techniką.  Anioł  może być mały lub

duży. Ważne, by można było wyeksponować waszego anioła na naszej szkolnej wystawie. Prace

przynosimy do 6 grudnia do p. Barbary Walkowskiej.

• Czy  znacie  choć  jedną  piosenkę  o  Aniele?  Nie?!  Zapraszamy  więc  do  nauki

i wspólnego śpiewania. 26 listopada w sali 301. (p. A. Janik)

• Spotkałeś  kiedyś  Anioła?  Jeśli  nie,  zapraszam  na  spotkanie  z  Aniołami  w  dniu

2 grudnia na dużej przerwie w sali 303. Dowiesz się, czym się zajmują i jak sam możesz zostać

Aniołem. (p. A. Janik)

• Szkolny Konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III oraz VI – VIII na kartkę okolicznościową

z motywem Anioła (format dowolny, technika dowolna) – prace oddajemy do 6 grudnia. Kartki

zostaną  przekazane chorym dzieciom w ramach akcji  „Marzycielska  Poczta”.  (p.  Z.  Słonina,

p. A. Janik)

• Uczniowie Samorządu Uczniowskiego ogłaszają zbiórkę słodyczy dla podopiecznych świetlicy

środowiskowej  na  Zandce  prowadzonej  przez  Siostry  Boromeuszki.  Dary  przynosimy

do 6 grudnia na stolik wystawiony przed pokojem nauczycielskim. (p. T. Hanusek)

• Uczniowie  Samorządu  Uczniowskiego  ogłaszają  zbiórkę  darów dla  zwierząt  ze  schroniska

w Zabrzu i  w Wodzisławiu Śląskim – dary przynosimy cały czas na stolik wystawiony przed

pokojem nauczycielskim. (p. K. Tenerowicz, p. M. Walkowiak)

• Dokumentacja (ogłoszenie, plan, sprawozdanie) – p. A. Janik

Koordynatorki: Anna Janik, Zuzanna Słonina


