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JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ
Od II semestru klasy I biorę udział w rozmaitych działaniach dodatkowych w
mojej szkole i znajdujących się w sąsiedztwie integracyjnych placówkach –
biorę udział w różnych akademiach i imprezach charytatywnych, pomagam
także w ich organizacji. Okazyjnie biorę też udział w organizowanych dla
młodszych uczniów lekcjach i warsztatach.

Na zdjęciach – warsztaty przyrodnicze dla szkół
podstawowych, listopad 2011r.

O UROKU SZKOLNYCH AKADEMII
Pisanie i występowanie na szkolnej scenie
to moim zdaniem świetny sposób na
wyrażenie emocji i rozwijanie
kreatywności i pozwala mi na udział w
czymś ważnym i wartościowym.

W klasie II i III napisałam
scenariusze do 9 akademii z
różnych okazji. W klasie drugiej
brałam udział w nich udział jako
aktorka, a od tego roku pełnię
także rolę prowadzącej szkolne
imprezy.

Na zdjęciu – akademia z okazji rozpoczęcia roku
szkolnego, wrzesień 2012r.

W HOŁDZIE NAUCZYCIELOM
Szczególnie ważnym i zarazem miłym
dla mnie dniem w ciągu roku szkolnego
jest 14 października, czyli Dzień
Nauczyciela. W roku 2011
przygotowaliśmy scenkę ukazującą
rozmowę dwóch nauczycielek na temat
blasków i cieni ich zawodu, natomiast w
październiku minionego roku
przedstawiliśmy lekcję w Szkole
Przyszłości w roku 2048. W pokoju
nauczycielskim czekała także
niespodzianka w postaci ciast i
paczuszek słodkości dla każdego.

Na zdjęciu – odegranie scenki przedstawiającej
rozmowę „pań’ nauczycielek, październik 2011r.

WSPÓLNA RADOŚĆ Z
NADCHODZĄCYCH ŚWIĄT
Miałam także okazję prowadzić, występować i
przygotowywać programy artystyczne na
wigilijne spotkania integracyjne dla uczniów
naszego gimnazjum i okolicznych szkół oraz
przedszkoli specjalnych.

Jest to inicjatywa ważna również dla
dzieci zdrowych, które uczą się dzięki
udziale w takich imprezach tolerancji i
pomagania słabszym od siebie.

Powyżej – zdjęcia z wigilijnych spotkań
integracyjnych z lat 2011-2012.

EKOLOGICZNIE I INTEGRACYJNIE
W czerwcu brałam udział w ekologicznym pikniku
integracyjnym, który odbył się na boisku naszej
szkoły. Na dzieci czekało zorganizowanych przed
Samorząd Uczniowski wiele atrakcji, m.in.
Malowanie buzi, klaun, dmuchana zjeżdżalnia.

Najlepiej pamiętam radość dzieciaków z
możliwości zabawy z
„wyspecjalizowanym” do dogoterapii
pieskiem i nieograniczonego korzystania
ze stoiska z watą cukrową.

Na zdjęciach – punkt malowania buzi, jedna z
konkurencji sportowych.

JAKOBY ROK BEZ WIOSNY
MIEĆ CHCIELI…
Zgodnie z tradycją naszej szkoły za
udekorowanie forum na bal
trzecioklasistów odpowiadają uczniowie
klas drugich. Głównym motywem
zeszłorocznych dekoracji były motyle.
Jej przygotowanie trwało do późnych
godzin wieczornych, wspominam to
jednak bardzo pozytywnie. Wspólna
praca mocno zbliżyła do siebie jej
Co 2-3 miesiące organizuję także dyskoteki
wykonawców, a trzecioklasiści i
szkolne, w których może wziąć udział każdy
nauczyciele byli zachwyceni balową
uczeń. Wraz z samorządową sekcją radiowęzła i
scenerią.
nagłośnienia staram się je uatrakcyjniać m.in.
możliwością wyboru i zadedykowania piosenek.

Na zdjęciu – bal uczniów klas 3, maj 2012r.

AKCJA - REAKCJA. DZIAŁAMY
BEZ PRZERWY!
Moje obowiązki jako przewodniczącej
Samorządu Uczniowskiego polegają głównie
na organizowaniu różnych zbiórek,
zachęcaniu uczniów do dodatkowych
aktywności i sprawowaniu nadzoru nad
szkolnym wolontariatem. O wszystkich
obecnie prowadzonych przez SU akcjach
można się dowiedzieć z tablict informacyjnej
na forum szkoły.
Bierzemy udział w takich akcjach jak: Góra
Grosza, „Zamiast grosika przynieś batonika”,
„Zbieraj nakrętki”, organizujemy także
zbiórki pieniędzy na rzecz potrzebujących
mieszkańców Ursynowa, domu dziecka,
schroniska. Podczas trwania akcji „Góra
Grosza” każdego roku udało nam się
uzbierać ponad kilkaset złotych.

O WOLONTARIACIE SŁÓW
KILKA…
Współpracuję z Domem Dziecka
przy ul. Kajakowej. Organizuję
zbiórki żywności, ubrań, książek i
zabawek na rzecz dzieci z tej
placówki, w styczniu
zorganizowałam także intensywną,
jednodniową zbiórkę pieniędzy na
wyjazd wychowanków Domu na
ferie, która zakończyła się zebraniem
kwoty 572 złotych.
Pomagam także w prowadzeniu imprez w Przedszkolu
Specjalnym nr 213. W styczniu wspomogłam tą
placówkę w przygotowaniu balu karnawałowego dla
grup rewalidacyjno-wychowawczych i przedszkolnych.

Na zdjęciu – jeden z wychowanków przedszkola
podczas balu karnawałowego, styczeń 2013r.

WIEM, CO JEM, CZYLI
DZIELNICOWY DZIEŃ DOBREGO
JEDZENIA ☺
W listopadzie br. brałam udział w
obchodach Dzielnicowego Dnia
Dobrego Jedzenia. W ramach tego
wydarzenia nasza szkoła
przygotowała atrakcyjne stoisko
informacyjne, ja natomiast
wystąpiłam w scence
przygotowanej dla klas uczniów 13 SP. Jej fabuła opierała się na
spotkaniu niezdyscyplinowanej
uczennicy z surową panią
dyrektor.

Na zdjęciu – obchody Dzielnicowego Dnia Dobrego
Jedzenia, listopad 2012r.
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