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Akcja charytatywna „Zakręcona nakrętka”
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„Człow iek nie
n ie jest tylko spraw cą
c sw oich czynów ,
ale przez te czyny jest zarazem w jakiś
jaki sposób tw órcą
órc siebie sam ego .”
(Jan Paw eł II)
Cele ogólne:
- kształtowanie postaw altruistycznych bazujących na poszanowaniu godności istoty ludzkiej,
otwartości i tolerancji;
- kształtowanie wrażliwości;
- edukacja w duchu tolerancji i szacunku dla odmienności.

Cele operacyjne:
Uczeń
- włącza się w akcję charytatywną;
- pomaga rodzicom dziecka w zakupie specjalistycznego wózka dziecięcego „KIMBA
SPRING2” niemieckie firmy Otto Bock;
- zna znaczenie słowa tolerancja i wciela je w życie.

Należy pamiętać, że każda butelka wody mineralnej, soku, czy środku chemicznego,
ma potencjał by pomóc innym. Ten potencjał drzemie w samych plastikowych nakrętkach. Co
jakiś czas, organizowane są charytatywne zbiórki takich zakrętek. Ludzie zbierają je,
a następnie przekazują firmom, które płacą za nie pieniądze. Nie są to duże sumy, bo
umownie 1kg nakrętek jest wart nie całą złotówkę. Jednak w przypadku tony zebranych
zakrętek, ten zarobek może być nie najgorszy. Dlatego też w naszej szkole została
zainicjowana akcja charytatywna

przez nauczycieli i uczennicę kl. III (obecnie IVa)

Michalinę Kruszonę.

Zbiórka nakrętek w szkole: każdy czwartek rano przed lekcjami.

Zuzia Knych urodziła się 05.12.2005r. Dziecko od 2 miesiąca życia choruje na zespół
„Westa” (padaczka). Ma też duże uszkodzenia mózgu, czyli zaawansowane zaniki korowe
płata czołowego obejmujące również części przystrzałkowe płata oraz płaty skroniowe
z pogłębieniem bruzd bocznych. Dziewczynka ma opóźnienie w rozwoju psychoruchowym
i motorycznym. Ponadto padaczka lekooporna łączy się z odpornością zerową, stąd liczne
infekcje. Astygmatyzm i uczulenie na gluten powodują częste wizyty w szpitalu. Zuzia ma
4 latka, a jej rozwój, według rehabilitantów, jest oceniany na 5 miesięcy.
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Rodzice – kontakt:
Magdalena Wojciech Knych
Łęczyce 14
64-330 Opalenica
e-mail: KnychWojciech@amorki.pl
tel. 0695 750 504

Odpowiedzialni nauczyciele za przeprowadzenie akcji:
mgr Agnieszka Baumann-Borowicz
mgr Agnieszka Kmiecik

Modrze, 02.09.2010r.
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