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Czy pomaganie jest przyjemne?
Czy szmaciana laleczka może uratować życie dziecka?
Jeśli chcą Państwo poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszamy
serdecznie do wzięcia udziału w światowym projekcie UNICEF WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA. W Polsce kampanię wspiera
Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska.
Tegoroczna odsłona projektu jest jego drugą edycją. Ubiegłoroczna
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół i przedszkoli
w Polsce. Radość, jaka towarzyszyła powstawaniu laleczek i
organizacji imprez w szkołach, trwale zapisała się w pamięci
uczestników.
Celem projektu jest:
kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,
pokazanie uczniom, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,
zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Czadzie.
W ramach akcji uczniowie będą przygotowywali charytatywne, szmaciane laleczki UNICEF. Laleczki te
są niezwykłe, ponieważ symbolizują pomoc uczniów dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie.
Każda z nich będzie miała swoją tożsamość. W naszej szkole uczniowie wszystkich klas „A” mogą
wykonać lalkę z Azji lub Australii. Uczniowie wszystkich klas „B”- lalkę w stroju z dowolnego
kraju w Europie. Dzieci uczęszczające do którejś z klas „C” mogą uszyć lalki w strojach z
Ameryki lub Afryki. Uczniowie sami wyznaczą kraj pochodzenia dla wykonanej przez siebie
laleczki, a przez to określą jej kolor skóry, strój, a także imię. Laleczki zostaną zaprezentowane
podczas specjalnie zorganizowanej w szkole imprezie. Każdy z zaproszonych gości będzie mógł
zaopiekować się wybraną laleczką w zamian za przekazanie darowizny na rzecz ratowania życia dzieci
w Czadzie. Minimalna kwota darowizny w wysokości 10zł umożliwi zaszczepienie jednego dziecka
przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego, a tym sam pozwoli na uratowanie mu życia.

14 stycznia 2013 r. – do tego dnia w sali nr 6 będą przyjmowane laleczki.
18 stycznia 2013r. zdjęcia lalek zostają zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

31 stycznia 2013(czwartek), od godz. 17.00 - zbiórka funduszy na rzecz
szczepionek dla dzieci z Czadu na sali gimnastycznej naszej szkoły. Podczas
tego specjalnego wydarzenia odbędzie się prezentacja laleczek oraz występy
uczniów. Na ten dzień dzieci zaproszą rodziców, dziadków, opiekunów i
społeczność lokalną. Każdy będzie mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią,
a jednocześnie uratować życie dziecku z Czadu, przekazując na ten cel
darowiznę.

