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Muzyka : Jeszcze możesz siebie dać - Patrycja Gola i Adam Krylik

Maleo Reggae Rockers – Kochać aby żyć (wersja zmodyfikowana przez autorów)
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Moda na wolontariat

Europejski Rok Wolontariatu ma sprawić, że 

pomaganie innym stanie się modne jak pomaganie innym stanie się modne jak 

nowy model komórki. To dobra okazja, 

żeby zastanowić się nad tym, co możemy 

zrobić dla innych. Bezinteresownie. Po 

prostu pomóc tym, którzy tego potrzebują. 

Wolontariuszem może być każdy, Wolontariuszem może być każdy, 

a pomagając innym, pomagamy sobie.



Nasza szkoła

Jesteśmy uczniami Gimnazjum nr 4 im. 

Polskich Noblistów w Gnieźnie. W naszej Polskich Noblistów w Gnieźnie. W naszej 

szkole od lat prowadzone są różne akcje 

charytatywne. Zarówno Samorząd 

Uczniowski jak i inni uczniowie włączają 

się w „wolontariatowanie”.  



Akcje charytatywne w naszej szkoleAkcje charytatywne w naszej szkole



Akcja na Boże Narodzenie

Na święta Bożego Narodzenia w świetlicy Na święta Bożego Narodzenia w świetlicy 

szkolnej przygotowywane są różne 

wytwory świąteczne, 

tj. kartki, choinki, anioły, stroiki. Wszystkie 

przedmioty robione są przez młodzież 

Gimnazjum nr 4, sprzedawane na 

kiermaszu dla rodziców 

i nauczycieli. Pieniądze z akcji 

przeznaczone są na chorą dziewczynkę 

oraz kosmetyki dla dzieci. 





Pomoc przy pakowaniu zakupów

W okresie przedświątecznym uczniowie W okresie przedświątecznym uczniowie 

naszego gimnazjum pakują zakupy przy 

kasach w Galerii Gniezno przy ul. 

Pałuckiej. Pieniądze ze zbiórki 

przeznaczone są na obiady dla dzieci z 

naszej szkoły. Wszyscy chętnie biorą naszej szkoły. Wszyscy chętnie biorą 

udział w tej akcji. Uczniowie wykazują się 

dojrzałością.





Góra grosza

Każdego roku organizowana jest również Każdego roku organizowana jest również 

akcja „Góra grosza”. Uczniowie bardzo się 

w nią angażują. Zawsze uda nam się zebrać 

kilkaset złotych. Pieniądze przeznaczone 

są na pomoc dzieciom, które wychowują 

się poza swoim domem, w tym także na 

wsparcie domów dziecka. 

Bo dla Nas każdy grosz jest na wagę złota!





Akcja z Dnia Papieskiego

W tym roku pierwszy raz odbyła się zbiórka W tym roku pierwszy raz odbyła się zbiórka 

podczas obchodów Dnia Papieskiego. 

Sprzedawane były różańce, figurki Jezusa, 

książki oraz pyszne pączki. Pieniądze 

przeznaczone były na wsparcie finansowe 

ubogich studentów z Kamerunu.ubogich studentów z Kamerunu.

���� Jan Paweł II w trakcie licznych Jan Paweł II w trakcie licznych Jan Paweł II w trakcie licznych Jan Paweł II w trakcie licznych 

pielgrzymek pomagał ludziom, teraz my pielgrzymek pomagał ludziom, teraz my pielgrzymek pomagał ludziom, teraz my pielgrzymek pomagał ludziom, teraz my 

próbujemy pomóc.próbujemy pomóc.próbujemy pomóc.próbujemy pomóc.







Zbiórka nakrętek

Od jakiegoś czasu zbieramy również Od jakiegoś czasu zbieramy również 

plastikowe nakrętki. Udało nam się zebrać 

już ponad 300 kg. Nakrętki przeznaczone 

są na wózki inwalidzkie dla 

niepełnosprawnych kolegów. 





Zbiórka etykiet Lipton

W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy zbiórkę W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy zbiórkę 

etykiet Lipton. Nie wymaga to wielkiego 

wysiłku, a może pomóc wielu osobom. 

Etykiety są przeznaczone na zakup sprzętu 

dla niepełnosprawnych.





Inne akcje

W naszej szkole przeprowadzane również 

były akcje takie jak:były akcje takie jak:

- Zbiórka artykułów kosmetycznych dla 

domu dziecka

- Zbiórka koców i karmy dla zwierząt ze 

schroniskaschroniska

- Zbiórka pieniędzy podczas festynu 

rodzinnego na chorą dziewczynkę

- Zbiórka produktów spożywczych i słodyczy 

na paczki bożonarodzeniowe





Podsumowanie

Jak widać nasza szkoła bardzo aktywnie włącza 

się się 

w bezinteresowną pomoc.  Właśnie tak 

rozumiemy wolontariat. W ludziach drzemie 

chęć pomagania, tylko trzeba odpowiednio ją 

skierować. Koordynowaniem akcji w 

Gimnazjum Gimnazjum 

nr 4 zajmują się: p. K. Czajkowska, 

p. M. Tomaszewska oraz p. K. Matelska. 



Podsumowanie

Dzięki 

doświadczeniu w 

wolontariacie 

zderzenie z 

rynkiem pracy 

jest mniej jest mniej 

bolesne, dlatego 

zostań 

wolontariuszem!



Bibliografia

- www.google.pl

- Google Grafika

- biblioteka domowa i szkolna

Bibliografia



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Prezentację przygotowali uczniowie klasy 3b:

- Klaudia Pluta

- Karolina Wojciechowska

- Michał Wachowiak

Pod kierunkiem p. J. Trojanowskiego.Pod kierunkiem p. J. Trojanowskiego.
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