
IX Zabrzańskie Dni Anioła w SP14 w Zabrzu (XI w naszej szkole)

pod hasłem „Bądźmy Aniołami choć przez jeden dzień”

we współpracy z Fundacją „Nasza Trójka” przy współpracy z III LO w Zabrzu

pod patronatem Prezydent m. Zabrze Pani Małgorzaty Mańki – Szulik

2 grudnia – 12 grudnia 2022 r.

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

uczniów w akcjach jest dobrowolny. Co planujemy?

• Aniołkowe zdjęcie. Na parterze przy windzie czeka na Was gazetka ścienna, a na niej duże anielskie
skrzydła.  Są przygotowane w taki  sposób,  by każdy mógł zrobić sobie "anielskie"  zdjęcie.  Jesteś
aniołem? Pomagasz kolegom i  koleżankom, starszym osobom w twoim otoczeniu,  zwierzętom ze
schroniska?  Zrób  sobie  zdjęcie  z  anielskimi  skrzydłami.  Tylko  w  tym  miejscu  będziesz  mógł
skorzystać  z  telefonu  komórkowego  bez  konsekwencji,  wykonując  sobie  aniołkowe  zdjęcie.
Wykonane zdjęcie możesz przesłać w aplikacji  TEAMS czatem prywatnym do p.  Anny Janik lub
przynieść na pendrivie. Zdjęcie będzie opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły. 
Osoby odpowiedzialne: p. Katarzyna Czechowska, p. Anna Janik

• Zostań Aniołem Stróżem. Zapraszamy do udziału w zbiórce słodyczy dla podopiecznych Świetlicy
Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Podarowane przez Ciebie słodycze
zostaną przekazane dzieciom, u których twój dar wywoła radość i uśmiech na twarzach. Słodycze
możesz przynosić do pokoju nauczycielskiego do 12 grudnia 2022 r.(poniedziałek).
Osoby odpowiedzialne: p. Zuzanna Słonina, p. Anna Janik

• Aniołkowa kartka. To konkurs plastyczny szkolny dla wszystkich dzieci. Wykonaj kartkę świąteczną
z motywem Anioła i  umieść ją w kopercie.  Do środka włóż luźną karteczkę ze swoim imieniem,
nazwiskiem i klasą. Uwaga! Nie umieszczaj w środku życzeń!!! Kartkę przynieś do 12 grudnia 2022 r.
(poniedziałek) Twoja kartka zostanie przekazana chorym starszym osobom.
Osoby odpowiedzialne: p. Katarzyna Czechowska, Zuzanna Słonina

• Figurka Aniołka. Jeśli lubisz pomagać, to zadanie to jest dla Ciebie. Dowolną techniką przygotuj
figurkę małego, stojącego aniołka o wysokości  max.  15 cm. Twój aniołek znajdzie  się na stoliku
chorego  podopiecznego  Zakładu  Opiekuńczo  –  Leczniczego  Ojców  Kamilianów  w Zabrzu.  Trzy
najpiekniejsze aniołki zostaną nagrodzone. Anioła przynieś do 12 grudnia 2022 r. (poniedziałek)
Osoby odpowiedzialne: p. Krystyna Zalewska, p. Anna Janik

• Książka do podusi. Każde dziecko lubi historie, bajki i opowiadania. Gdy byłeś mały, na pewno 
lubiłeś, gdy przed snem rodzice czytali Ci książeczkę. Chcemy, by każde dziecko mogło wieczorami 
podróżować w nieznane bajkowe krainy, dlatego ogłaszamy zbiórkę książek dla małych i nieco 
starszych dzieci, które zostaną podarowane podopiecznym Domu Dziecka w Zabrzu. Jeśli masz
w domu książki w dobrym stanie, które już przeczytałeś i chciałbyś podarować je innemu dziecku, 
przynieś je do szkolnej biblioteki do 12 grudnia 2022 r. (poniedziałek)
Osoba odpowiedzialna: p. Barbara Kamińska

• Konkurs Plastyczny "Zabrzański Anioł" (konkurs zewnętrzny). 
Informacje u wychowawców klasy.

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

Koordynator: Anna Janik


