
Samorząd Uczniowski ogłasza, że przyszedł czas na 
przygotowanie świątecznego nastroju w Waszych 
klasach… 
 
1.Zatem, jak co roku ogłaszamy świąteczne zadanie w ramach konkursu Klasa Roku: 
przygotujcie choinkę lub wystrój świąteczny sali według własnego pomysłu. Liczymy na 
oryginalne i kreatywne podejście do tematu. Zaskoczcie nas swoją pomysłowością  
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2.W ubiegłym roku podczas Dnia Samorządności klasy przekazały nam swoje 
propozycje dni punktowanych w ramach konkursu Klasa Roku. Każdorazowo za 
taki dzień jest odpowiedzialna klasa, która ten dzień zaproponowała. 
Przeprowadziliśmy losowanie i w grudniu swoje zadanie przeprowadzi klasa 
5d, która w ramach projektu dnia zaproponowała: „pomocny dzień”. Prosimy 
samorząd klasy o przygotowanie nam informacji planu takiego dnia oraz daty i 
sposobu punktowania uczniów za aktywny udział w tym dniu. 

 
3.Zachęcamy do zapoznania się z akcją WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA, której patronem jest organizacja  
humanitarna UNICEF. W ramach akcji chętni uczniowie mogą przygotowywać specjalną, charytatywną laleczkę UNICEF. 
Laleczka ta nie będzie zwykłą szmacianą lalką – będzie symbolem 
pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych 
krajów. Każda laleczka będzie miała swoje imię, kraj, z którego pochodzi, 
jakieś hobby. Wszystkie te cechy zostaną im nadane przez dzieci, które 
przystępując do pracy same zdecydują jakiego kraju reprezentantem ma 
być ich laleczka. Od nich będzie zależało jaki laleczka będzie mieć kolor 
skóry, jak będzie ubrana i jakie imię będzie nosić. Tymi informacjami 
dzieci uzupełnią „akt urodzenia” laleczki. Uszycie takiej laleczki jest 
niezwykle proste – wystarczy odrysować wzór na materiale, a po wycięciu 
wypchać miękkim materiałem i obszyć. Później można już przystępować 
do upiększania!  
Tu pozostaje pole dla kreatywności uczniów, a także osób im pomagających. W akcję mogą się zaangażować rodzice, 
dziadkowie i opiekunowie dzieci. Dzięki tej współpracy międzypokoleniowej z pewnością powstaną małe, szmaciane dzieła 
sztuki. Każdy uczestnik konkursu otrzyma instrukcję wykonania lalki, szablon oraz akt urodzenia lalki. Materiały te będą do 
odebrania u p. Anity Wyderki, w sali 127 lub u p. Iwony Czory.  
Lalkę można wykonać indywidualnie, w parach lub grupowo. Wykonane lalki należy przekazać opiekunowi SU,  
do sali 127 w terminie do 11 stycznia. Planowana jest wystawa wszystkich prac oraz obchody Dnia Wszystkich Kolorów 
Świata, na które zaproszone zostaną także rodziny uczestników konkursu. 
 Dodatkowych informacji udziela opiekun SU p. Anita Wyderka lub p. Iwona Czora. 
Zarząd SU przewiduje nagrody indywidualne i dyplomy dla uczniów oraz punkty dla klasy w 
ramach konkursu  

KLASA ROKU. 

 

4. W piątek, 7 grudnia zapraszamy na kiermasz „świątecznych słodkości” 
przygotowany przez członków zarządu SU. 
 

 
Wasze spostrzeżenia i uwagi są dla nas ważne…możecie do nas pisać na adres 

zarzsamsp47@gmail.com lub przekazywać je do nas bezpośrednio. 
Zarząd Samorządu Uczniowskiego pełni dyżur w każdy piątek w godzinach 14.40- 16.00, w sali nr16. 

Trzymamy za Was kciuki…dajcie z siebie wszystko 
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