
 
 
Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Dzieje Apostolskie 20,35 

Zapraszam wszystkich do włączenia się w ogólnopolską akcję charytatywną „Prezent pod choinkę”, która 
polega na przygotowywaniu przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe prezentów w pudełkach po butach, 
które przed świętami zawożone są do najuboższych dzieci. 
 
W naszej szkole akcja rozpocznie się 14 listopada (poniedziałek) i potrwa do końca miesiąca, 
tj. 30 listopada (środa). Zebrane przez nas prezenty zostaną zawiezione do Wyszkowa. 
 
Poprzez akcję chcemy nieść pomoc tym, którzy bardzo jej potrzebują, uczyć empatii i wrażliwości, 
pokazać, że nawet mając niewiele, też można coś ofiarować oraz dać sposobność do aktywności 
charytatywnej. Mam nadzieję, że każda rodzina z naszej szkoły przygotuje choć jedną paczkę, która 
sprawi radość innym. 
 

Dorota Sosulska – pedagog szkolny 
 
 
4 KROKI – JAK PRZYGOTOWA Ć SWÓJ PREZENT: 

1. Weź pudełko po butach o wymiarach około 30/20/10 cm, pomaluj je lub oklej kolorowym 
papierem (pamiętaj o nienagannej estetyce wykonania). 

2. Zdecyduj, dla kogo przeznaczysz prezent. Masz do wyboru dzieci w różnym wieku, dziewczynki 
i chłopców. Na pudełku naklej wybraną etykietę i zaznacz kółkiem wybrany przedział wiekowy 
(etykiety do wydrukowania znajdują się na kolejnej stronie). 

3. Zapełnij pudełko. 
4. Pudełko zwiąż wstążką lub sznureczkiem – NIE ZAKLEJAJ. 

UWAGA! Paczka powinna zawierać tylko nowe rzeczy. 
 
Co może być prezentem? 

• art. higieniczne: pasta do zębów, szczoteczka do zębów, szampon, dezodorant, krem do rąk itp.; 
• art. szkolne: kredki, ołówki, gumki, książeczki do malowania, książeczki z obrazkami dla 

najmłodszych itp.; 
• zabawki, np.: przytulanki, klocki, puzzle, ozdoby do włosów, układanki dydaktyczne; 
• odzież, np.: czapki, szaliki, podkoszulki, skarpety, rękawiczki; 
• słodycze: cukierki, czekolady, ciastka, batoniki – w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, 

z wyraźnie oznaczonym terminem ważności; termin ważności nie może upływać przed 1 kwietnia 
2012 r. 

Co nie może być prezentem? 

• artykuły intensywnie pachnące; 
• artykuły łatwo psujące się, wrażliwe na ciepło; 
• artykuły spożywcze inne niż słodycze (cukier, mąka, makaron, konserwy); 
• leki i witaminy; 
• zabawki oraz publikacje o charakterze militarnym. 
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