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- Od lat bierzemy udział w zbiórce kasztanów i żołędzi dla zwierząt
leśnych (dokarmianie dzików), tym samym dbamy o faunę
naszych lasy, oczyszczamy teren wokół szkoły z nadmiaru żołędzi,
których niekontrolowany wzrost mógłby przyczynić się do
niepotrzebnego rozrostu dużych drzew. Akcja ta ma na celu
wpieranie działań leśników, na mocy współpracy bierzemy udział
w zajęciach przyrodniczych z Kołem Łowieckim.
-W ramach obchodów Dnia Ziemi 22 kwietnia braliśmy udział w
sprzątaniu miejscowości Rogów Sobócki, dzięki temu działaniu
poznaliśmy lepiej poziom zanieczyszczeń wsi, sposobu radzenia
sobie z segregacją odpadów. Jesteśmy przekonani o słuszności tej
formy dbania o teren gminy, ale równocześnie uważamy, że
należy zaangażować wszystkich mieszkańców, ponieważ
śmiecenie jest nagminnym, bardzo negatywny procederem
uprawianym przez większość mieszkańców i, niestety, także
turystów. Należy w tej materii położyć większy nakład na
edukowanie społeczności.
a) WOŚP – jesteśmy wolontariuszami narodowej akcji, w
którą od wielu lat zaangażowana jest cała Polska.
b) Zbiórka nakrętek dla Nicoli Hrab – wspieranie mieszkanki
naszej gminy w rehabilitacji.
c) Góra Grosza- rokroczna akcja szkolna, w której klasy
rywalizują o jak najwyższy wynik w zbieraniu monet o
niskim nominale. Działanie angażuje nas w wolontariat w
okresie świątecznym. Uwrażliwiamy się na potrzeby dzieci
z Domów Dziecka, uczymy się, że małymi nakładami
finansowymi, ale gdy jest nas dużo, możemy uzbierać
dużą sumę pieniężną na szczytny cel.
d) Cegiełki – sprzedajemy cegiełki w ramach SU. Dochody z
rozpowszechniania karteczek przekazujemy na szczytny
cel – protezy dla naszych rówieśników.
e) Misie dla dzieci z Domu Dziecka – angażujemy się w
pomoc rzeczową dzieciom, które skrzywdził los,
zabierając im miłość najbliższych. Jest to dla nas czas
refleksji i uwrażliwienia na potrzeby osób nam nie
znanych , ale emocjonalnie bliskich.
f) Przybory szkolne dla dzieci z Afryki - włączamy się w akcje
światowe.
Pozyskiwanie środków do dalszego rozwoju min. na zajęciach
teatralnych, dekoracji szkoły i jej wyposażenia, poprzez
występowanie na przeglądach teatralnych organizowanych przez
stowarzyszenie (ostanie spotkanie listopad 2015 r.). Bardzo zależy
nam na reaktywacji tej formy współpracy, gdyż atmosfera
spotkań, możliwości zaprezentowania własnych umiejętności
aktorskich były dla nas niezapomnianą przygodą, którą z miłą
chęcią powtórzymy.
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Wspomagamy szkołę w pozyskiwaniu dodatkowych dochodów.
Angażujemy naszych rodziców w wypiekanie ciast lub
samodzielnie pieczemy babeczki, pierniczki. Pod opieką
nauczycieli i przedstawicieli rady rodziców poznajemy tajniki
handlu, kontaktu z klientem. Jarmarki mają na celu uatrakcyjnić
mieszkańcom czas adwentu, są wydarzeniem, w którym
społeczność chętnie bierze udział.

3. Akcje dające szansę na
pozyskanie środków dla
szkół.

W miarę możliwości uczniowie podejmują trud w zdobywaniu
środków dla szkoły i gminy, startując w konkursach zewnętrznych
i głosując na dany projekt np. Akcja Domestos w szkole,
Wymarzone boisko, ,,Konkurs Kinder – 50000 książek i pufy dla
(Biblioteki Miejskiej w Sobótce)
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1. Reprezentacja na uroczystościach 11.11 i 3.05 – Poczet
Sztandarowy.
2. Obchody IX Międzynarodowe Spotkanie Miłośników
Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich – harcerze i
poczet.
3. Apel poległych 1.03 – Święto Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.
4. Upamiętnienie bohaterów – rotmistrz Witold
Pilecki, Władysław Kabat.

2. Ważne jubileusze

3. Kultywowanie tradycji
gminy.

4. Akcje czytelnicze

1. 70 – lecie Biblioteki Miejskiej w Sobótce – występ koła
teatralnego ,,Pan Zielonka” 24 listopada 2019 r. godz.
15.00.
 Współpraca z gminą i biblioteką miejską w trakcie
Tragów Sobótkowych 2019. Nauka tańców
średniowiecznych z p. Ewą Offman – Lech (Choreia)
zwieńczonych występem podczas imprezy.
 Nauka hymnu Sobótki – odśpiewanie z całą
społecznością gminy na wielkiej scenie.
 Inscenizacja ,,Legend Ślężańskich” – 22.06.2016.
Udział w Targach Sobótkowych był niezapomnianym przeżyciem.
Pozwolił nam na większą integrację ze środowiskiem, poznanie
tradycji, muzyki i legend regionu, w którym żyjemy. Zamierzamy
kontynuować dalszą współpracę i wziąć udział w edycji 2020.
Udział w Narodowym Czytaniu 2019 – promowaliśmy
szkołę w środowisku oraz czytelnictwo. Poznaliśmy ważne
osoby ze świata kultury naszej miejscowości. Mieliśmy
możliwość zaprezentowania własnych umiejętności
czytelniczych.

