Zbiórka żywności i różnych rzeczy dla zwierząt w
schronisku.
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4 października z okazji imienin Św.Franciszka w naszej szkole zorganizowano zbiórkę
żywności i niezbędnych akcesoriów przeznaczonych dla zwierząt w schronisku. Nasze
uczennice z pierwszych klas gromadziły wszelkiego rodzaju karmy, kasze, makarony,
kagańce, koce, legowiska oraz ryż. Z myślą o wygłodzonych pupilach wpadliśmy na
pomysł, aby uczniowie przynosili kasze, makarony i opakowania z ryżem. Te przysmaki
świetnie wpływają na układ odpornościowy, metabolizm oraz samopoczucie. Są syte i
bogate w związki organiczne. To z nich przygotowane będą ciepłe posiłki dla zwierząt - by
uprzyjemnić zimne dni. Zbiórka trwała przez 4 dni.
Chciałbym podkreślić, że nie tylko uczniowie biorą w tym udział, ale także nauczyciele i inni
pracownicy szkoły. Osoby ofiarujące żywność były nagradzane naszą specjalną odznaką.

Na zdjęciach jest ukazane wręczanie odznaczeń przez naszą nauczycielkę od biologii Panią
Marię Perz, która jest również naszym opiekunem. Zdjęcia wykonano w 3-cim dniu zbiórki.
Chciałbym zachęcić wszystkie szkoły biorące udział w bioróżnorodności pomorza do
wykonania podobnego gestu.
W piątek pracownicy schroniska z panią kierownik odebrali dary - opowiedzieli o pracy
schroniska.
NAJCIEKAWSZA BYŁA PREZENTACJA OBECNYCH PUPILI, KTORE PRZEZNACZONE SĄ DO
ADOPCJI - znalazły się osoby, które mają na nie chrapkę - muszą tylko przekonać rodziców.
Wielu uczniów po akcji zgłosiło chęć pracy w wolontariacie w schronisku.
Św. Franciszek jest patronem przyrody i ekologów. 4 października tego dnia pozbawił się
wszystkich dóbr materialnych tylko po to, aby upodobnić się do Jezusa. Był uznawany za
biedaczynę z Asyżu i został przełomową postacią w średniowieczu. Przyroda była dla niego
pięknem, czymś wyjątkowym. Bardzo ją kochał i szanował. Ludzie, rośliny i ptaki były dla
niego znakiem miłości od Boga. Powinniśmy brać przykład od niego i szanować środowisko
w jakim żyjemy.
4 PAŹDZIERNIK - TO ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT.

