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Ponad sześć godzin obchodzono Dzień Świętego Patryka. Świętowali wszyscy uczniowie i nauczyciele. 

W salach lekcyjnych i na holu królowały zielone dekoracje, a na ścianach zawisły konkursowe plakaty 

tematycznie związane z tym wydarzeniem. Każdy uczestnik, w miarę swoich możliwości, przyszedł w tym 

dniu do szkoły w zielonym stroju. 

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Wśród nich było poszukiwanie złotych monet, które cieszyło 

się dużym zainteresowaniem. "Tropiciele", którzy zebrali najwięcej, otrzymali nagrody. 

W poszczególnych klasach przeprowadzono konkurs na najciekawszy plakat o Dniu Świętego Patryka. 

Efekty prac uczniów stanowiły w tym dniu dekorację ścian. Uczniowie mieli na sobie zielone stroje  

we wszystkich możliwych odcieniach tego koloru. Najbardziej wyróżniała się klasa IV a, której uczniowie 

ciekawie prezentowali się w świecących zielonych kapeluszach. W czasie przerw uczestnikom dobrej 

świątecznej zabawy towarzyszyła muzyka irlandzka.  

Do przygotowania imprezy włączyli sie też członkowie kółka językowego, przypinając przygotowane 

przez siebie koniczynki z napisem w języku angielskim - wesołego Dnia Świętego Patryka.  

Nie brakowało chętnych do udziału w loterii fantowej. Za symboliczną złotówkę można było wygrać m. 

in. kubki termiczne i ceramiczne, specjalne długopisy z napisem Dzień Świętego Patryka, torby ekologiczne 

 i wiele innych ciekawych gadżetów. Fanty ofiarowały zaprzyjaźnione ze szkołą firmy oraz rodzice uczniów. 

Przez cały czas trwania imprezy przyciągała smakoszy kawiarenka Leprechauna, która oferowała 

różnorodne słodkości. Do wyboru były ciasta, galaretki i napoje, oczywiście z elementami zieleni. Słodkie 

przysmaki przygotowali rodzice i nauczyciele.  

    

Zdobyte w ten sposób pieniądze przeznaczyliśmy dla podopiecznego żukowskiego SOSW. Chłopiec 

marzył o specjalistycznym rowerku, na który nie stać było rodziców. Już wiemy, że sprzęt ten wspomaga 

prowadzoną terapię sensoryczną i ćwiczenia równowagi chłopca.  

 Podjęta przy okazji Dnia Świętego Patryka akcja charytatywna wzbudziła poczucie własnej wartości, 

uwrażliwiła na potrzeby innych, zintegrowała środowisko, nauczyła większej wrażliwości na potrzeby  

i problemy innych, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej dla naszej lokalnej 

społeczności! 
 


