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W dn. 21. – 25. listopada br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Maliszewie obchodzili Kolorowy
Tydzień Życzliwości i Uprzejmości przygotowany przez nauczycielkę przyrody – Wiolettę
Lewandowską.

  

Przesłanie akcji to: bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. Pamiętajmy, że
pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas z nawiązką!

  

      W ciągu tygodnia odbyły się liczne akcje promujące zasady właściwego, kulturalnego i
uprzejmego zachowania się wobec kolegów, koleżanek i innych osób. Wychowawcy klas
przeprowadzili zajęcia na temat ,,Kultura w życiu codziennym".

  

Na  korytarzu wystawiona została „Skrzynka życzliwości”, do której można było wrzucać
pozdrowienia dla kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły. 
 W klasach wybierano najbardziej życzliwego ucznia, którzy na apelu szkolnym zostali
odznaczeni Medalem Ucznia Życzliwego. Najżyczliwszymi okazali się:

  

- w grupie sześciolatków – Kacper Branecki

  

I klasa – Alicja Kałmin

  

II klasa –Lena Wolin

  

III klasa – Wojciech Kielik

  

IV klasa – Nikola Jaworska
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V klasa – Amelia Kałmin

  

VI klasa -  Wiktoria Urbańska

  

Każdego dnia na korytarzach szkolnych królował inny kolor - uczniowie mieli za zadanie ubrać
się w wyznaczony kolor określonego dni. Dodatkowym zadaniem społeczności szkolnej było
zaskakiwanie dobrymi uczynkami. Uczniowie wykonywali serca i  żurawie z origami. Składając
je i obdarowując nimi inne osoby spełniamy swoje i innych marzenia. Jeden żuraw to 100 lat
życia!

  

Maluchy brały także udział w konkursie plastycznym pt. ,,Mój przyjaciel życzliwek”. Zwycięzcami
okazali się:

  

Kacper Świątkowski (klasa I), Joanna Buchalska (oddział przedszkolny), Zuzanna Romanowska
(klasa II) i Wojciech Kielik (klasa III).

  

Przyznano również wyróżnienia. Otrzymali je: Kuba Kowalski (klasa III) i Zuzanna Romanowska
(klasa I). Wszyscy otrzymali upominki.

  

Uczniowie klas IV - VI wykonali plakaty promujące postawę życzliwości. Przewodniczący klas
odebrali nagrody w postaci ozdób świątecznych.

  

Ogromnym powodzeniem cieszył się bufet pełen pysznych ciast i ciasteczek - Ciacholandia. Z
kolei w piątek, 25. listopada – przypadał dzień żółty, zwany kolorem dobroci i radości. Tego dnia
swoje święto obchodził Pluszowy Miś – uczniowie przynieśli do szkoły swoje ulubione pluszaki.
Na lekcjach dzieci poznały historię życzliwka, który swoim uśmiechem i życzliwością
uszczęśliwiał ludzi na całym świecie. 
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Tydzień Życzliwości, w którym obchodzimy zarówno Dzień Uśmiechu jak i Dzień Pluszowego
Misia obchodziliśmy po raz trzeci. Wpisał się już do kalendarza imprez naszej szkoły.
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