W dniach od 17 do 21 lutego w Szkole Podstawowej w Kośmidrach odbyła się
kampania informacyjna na temat humanitarnego traktowania zwierząt domowych
i gospodarskich. Kampania przebiegała pod hasłem „Zwierzę to nie zabawka”.
Podczas całego tygodnia odbywały się w klasach lekcje i pogadanki na temat
właściwego traktowania zwierząt. Uczniowie przygotowywali też pytania do wywiadu
z lekarzem – weterynarzem. Każda klasa wykonała plakaty ilustrujące fragmenty „Ustawy
o ochronie zwierząt". Prace te zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym, a docelowo
zostaną rozwieszone na terenie wsi, aby przekaz dotarł do społeczności lokalnej.

Uczniowie klas IV – VI wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym we
współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Bezdomnym Kotom "Felis" w Lublińcu.
Nagrodzona praca Dominiki Psyk z klasy V będzie (a właściwie już jest) tłem na profilu
facebookowym stowarzyszenia (https://www.facebook.com/stowarzyszeniefelis?fref=ts).
Nagrody w konkursie zostały wręczone podczas spotkania, które odbyło się 20 lutego.
Drobne upominki dla uczestników konkursu ufundowało SKO.

20 lutego w ramach trwającej kampanii informacyjnej odbył się w szkole apel, na
którym członkowie Szkolnego Koła LOP i SKO zaprezentowali krótkie scenki dotyczące
właściwej pielęgnacji domowych pupili. Przekazali widzom wiele ciekawych informacji
o traktowaniu zwierząt oraz o odpowiedzialności za nie.

Gościem specjalnym była pani Grażyna Kubiela-Niestrój - lekarz weterynarii - która
opowiedział dzieciom, na czym polega jej praca. Porozmawiała z dziećmi o tym, jak należy
dbać o zwierzęta domowe i gospodarskie. Dowiedzieliśmy się również, jak należy się
zachować w przypadku spotkania bezdomnego, błąkającego się zwierzaka.

Po apelu uczniowie przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na leczenie i dożywianie
bezdomnych kotów. Dzięki inicjatywie SKO w tłusty czwartek - 27 lutego – zorganizowano
sprzedaż pączków. Pod hasłem „Każdy pączek w czwartek zjedzony, to grosik na koty
przeznaczony!” udało się sprzedać aż 120 pączków. Dochód ze sprzedaży słodkości łącznie z
kwotą zebraną w czasie kampanii został przekazany na rzecz wspomnianego wyżej
Stowarzyszenia, które za uzyskane pieniądze zakupi transporter do przewożenia kotów.

Informacja o przeprowadzonej kampanii oraz galeria zdjęć została opublikowana na
stronie szkoły www.kosmidry.pl , na szkolnym blogu http://www.szkolneblogi.pl/blogi/skokosmidry/zwierze-to-nie-zabawka .

