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18 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w corocznej akcji „Sprzątanie 

świata - Polska”. Tegoroczna kampania, przebiegała pod hasłem: „Wyprawa – poprawa” 

Dzieci ze świetlicy pod opieką p. Wiesławy Kłósko sprzątały tereny przyszkolne. Musimy 

przyznać, że edukacja ekologiczna idzie w dobrym kierunku - śmieci z roku na rok jest coraz 

mniej. 

8 października obchodziliśmy po raz kolejny w naszej szkole „Święto Drzewa”. 

Drzewa są elementem naszego krajobrazu, przyzwyczailiśmy się do ich widoku i niestety 

często przechodzimy obok nich obojętnie, zapominając, jak ważną rolę odgrywają w naszym 

życiu i życiu całej planety – Ziemi. Uczniowie klasy 1b oraz dzieci ze świetlicy wysłuchały 

ekologicznych piosenek w wykonaniu chóru szkolnego, złożyły obietnice dbania o drzewa i 

posadziły kolejną jodełkę. 

Z okazji Światowego Dnia Dobroci dla Zwierząt  uczniowie klas IIc i IId pod opieką 

wychowawców p. Izabeli Dawidowskiej i p. Renaty Walasek udali się na wycieczkę do 

koszalińskiego schroniska dla zwierząt „Leśny Zakątek” w celu przekazania darów, które 

zostały zgromadzone w szkole w czasie akcji „Pomóż czworonogom”. W schronisku zostali 

miło przyjęci przez pracownika opiekującego się zwierzętami, który opowiedział dzieciom, 

na czym polega jego codzienna praca, jakie zwierzęta obecnie tu przebywają.  

Uczniowie z zainteresowaniem słuchali opowiadanych przez pracownika historii dotyczących 

przebywających w schronisku podopiecznych. Dzieci miały okazję zobaczyć w jakich 

warunkach mieszkają zwierzęta. 

 

 W związku z obchodami Światowego Dnia Wody i Morza Bałtyckiego 

przygotowana została okolicznościowa gazetka, a uczniowie klasy IIId z p. M. Wyżlic 

uczestniczyli  w wycieczce do Muzeum Wody w Koszalinie. 

 

W marcu uczniowie wykonali postery reklamujące akcję: Godzina dla Ziemi. 

Godzina dla Ziemi WWF to prosta idea, która szybko przerodziła się w największą na świecie 

inicjatywę społeczną. Setki milionów ludzi na całym świecie wyłącza światła na jedną 

godzinę tej samej nocy, w symbolicznym geście troski o naszą wspólną Planetę. 

Łatwo jest zapomnieć, w jak wielkim stopniu zależymy od naszej planety i jak wiele z niej 

czerpiemy – powietrze, wodę, pożywienie, lekarstwa. Zapominamy także o tym, że nasze 

codzienne działania – począwszy od energii, której używamy na co dzień, po żywność, którą 

kupujemy – mają wpływ na jej los. Godzina dla Ziemi WWF to znacznie więcej niż zgaszenie 

świateł na jedną godzinę w roku - jej prawdziwym celem jest zmotywowanie ludzi na całym 

świecie do przyjęcia i kultywowania postaw proekologicznych i troski o zdrowie naszej 

Planety, każdego dnia. 

 

Hasłem tegorocznych obchodów Dni Ekologii w naszej szkole było: „Czysty, kolorowy i 

wesoły świat”. 

 Uczniowie klas II brali udział w szkolnym konkursie wiedzy ekologicznej. 

 Uczniowie klas IV – V na lekcjach przyrody wykonali ekologiczne zwierzaki z 

surowców wtórnych.  



 Uczniowie klas VI na lekcjach przyrody wykonali makiety z surowców wtórnych 

przedstawiające: czysty, kolorowy i wesoły świat.  

 Uczniowie klas VI wzięli udział w ogólnopolskim konkursie na najpiękniejszy List dla 

Ziemi.  

 Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej wykonali prace plastyczne – 

„Czysty, kolorowy i wesoły świat”. 

 Uczniowie klas IV i V wzięli udział w konkursie przyrodniczym. 

 

Uczniowie klas VI napisali Listy dla Ziemi, które pozwoliły im włączyć się we 

wspólne z innymi ludźmi działania na rzecz ochrony środowiska.  

Hasłem tegorocznych Listów dla Ziemi była „Niska emisja” . Zgłoszony na ogólnopolski 

konkurs list Michaliny Jaśkiewicz ucz. kl. 6b znalazł się w gronie laureatów. 

 

Okolicznościową gazetką przypomnieliśmy 5 czerwca o Dniu Ochrony Środowiska. 

 

Klasa 4a bierze udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „ Natura 

potrzebuje superbohaterów”. Plakat promujący akcję „Sprzątanie świata” został doceniony 

przez jury i internautów. Po realizacji pierwszego zadania uczniowie uplasowali się na 2. 

miejscu w Polsce. Drugie zadanie, które zostało wykonane to - ciekawe i przydatne w szkole 

przedmioty stworzone z odpadów. Obecnie czekamy na wyniki końcowe.  

 

Przez cały rok szkolny patronowaliśmy akcji zbiórki surowców wtórnych, baterii  

i tonerów. Zebraliśmy  26 ton makulatury, ok  15tys. puszek, ok. 2,5 tony nakrętek,   102 kg 

baterii i 1737 tonerów.  

Uczniowie wykazali się swoją wiedzą ekologiczną odnosząc liczne sukcesy w 

konkursach przyrodniczo – ekologicznych. Mamy dwóch laureatów Małej Olimpiady 

Przedmiotowej z Przyrody – Mateusz Lisowski i Michalina Jaśkiewicz z kl.6b. Są one 

udokumentowane w sprawozdaniach z  konkursów. 

Problem ekologii jest bardzo ważny dla naszej szkoły już od bardzo wielu lat . 

Aktywny udział uczniów w szkolnej zbiórce surowców wtórnych świadczy o tym, iż 

dostrzegają oni problem odpadów, w tym odpadów opakowaniowych i odczuwają potrzebę 

ich segregacji. Uczniowie mają świadomość tego, że zdrowie każdego człowieka zależy od 

jego sposobu życia i myślenia w odniesieniu do ochrony otaczającego nas świata.  
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