Sprawozdanie z działalności zespołu ds. ekologii w roku szkolnym 2016/2017
W dniu 16 września w ramach tegorocznej akcji Sprzątanie Świata - Polska 2016, w naszej
szkole został zorganizowany ekologiczny happening.
Tegoroczna akcja przebiegła pod hasłem "Podaj dalej - drugie życie odpadów". Uczniowie
klas I -III mogli tego dnia wymienić się książkami, grami planszowymi czy maskotkami.
Uczniowie klas IV- VI zaprezentowali się w stworzonej przez siebie kolekcji

ubrań

z odpadów i zużytych przedmiotów, wykonali na instrumentach muzycznych z pustych
puszek, pudełek czy plastikowych opakowań utwór dla Ziemi, a także prezentowali
transparenty propagujące proekologiczne zachowania. Po happeningu wyznaczone klasy
wzięły udział w sprzątaniu wąwozów grabowych. Happening i akcja Sprzątania Świata
szeroko były pokazywane i opisywane przez koszalińskie media.
Klasa 5a brała udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Natura
potrzebuje superbohaterów”, uczniowie wykonywali liczne zadania i ostatecznie
uplasowali się na IV miejscu w Polsce.
10 października obchodziliśmy po raz kolejny w naszej szkole „Święto Drzewa”.
Uczniowie klasy III c wraz z wychowawczynią , uroczyście posadzili młodą jodełkę– dar od
Nadleśnictwa Karnieszewice, z którym od lat współpracujemy. Mimo niezbyt przyjaznej
pogody, dzieci chętnie brały łopatę do rąk i pomagały w sadzeniu drzewka. Przed
posadzeniem świerka zostały przeprowadzone zajęcia ekologiczne o ważnej roli, jaką
spełniają lasy oraz trudnej pracy leśnika. Dzieci dowiedziały się, jak rozróżniać podstawowe
gatunki drzew oraz jak obserwować przyrodę w codziennej drodze z domu do szkoły.
11 października 2016 r. klasa 2g oraz dzieci ze świetlicy wraz z opiekunkami
odwiedziły koszalińskie schronisko dla zwierząt. Dzieci zawiozły dary, które szkoła zebrała
w ramach akcji charytatywnej z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Uczniowie mieli
możliwość obejrzenia schroniska, zobaczenia wszystkich podopiecznych schroniska: psów
i kotów. Głównym założeniem i celem akcji było uwrażliwienie uczniów na los bezdomnych
zwierząt oraz chęć kształtowania u dzieci gotowości niesienia pomocy bezbronnym
i skrzywdzonym zwierzętom. Poza tym uczniowie wysłuchali informacji dotyczących
funkcjonowania schroniska, a także sposobów adopcji zwierząt.
W związku z obchodami Światowego Dnia Wody i Morza Bałtyckiego
przygotowana została okolicznościowa gazetka i zajęcia świetlicowe poświecone
problematyce wodnej.
Tegoroczne obchody Dni Ekologii w naszej szkole odbyły się pod hasłem: ”Mój
ekologiczny dom” Uczniowie klas I - III pod opieką wychowawców omówili na lekcjach
potrzebę segregacji śmieci, oszczędzania energii i wody w gospodarstwach domowych
i w środowisku lokalnym.

Wzięli udział w Akademii filmowej w Multikinie – Na ratunek zwierzętom i obejrzeli film
„Szajbus i Pingwiny”. Uczniowie klas IV opracowali pod kierunkiem nauczycieli przyrody
kodeks ekologicznych zachowań w ich domach.
Uczniowie klas V na lekcjach przyrody zaprojektowali i wykonali plakaty, w których
przedstawili działania prowadzące w kierunku stworzenia ekologicznego domu (zaplanowali
działania w kierunku segregacji śmieci, oszczędzania energii elektrycznej i wody).
Uczniowie klas VI wykonali na lekcjach przyrody dowolną techniką makietę
przedstawiającą ekologiczny dom, z wykorzystaniem materiałów plastycznych, materiałów
pochodzenia naturalnego, podlegających recyclingowi oraz ogólnie dostępnych surowców
wtórnych (nakrętki, plastiki, papier itp.)
Na parterze w dniach 19 – 21 kwietnia 2017 r. zostały wyeksponowane najlepsze
prace uczniów.
W maju odbył się w każdej klasie I- VI zajęcia „Pomagamy mądrze zwierzętom”, które
prowadziły panie Weronika Pechmann i Katarzyna Lesner.
Zajęcia były prowadzone bardzo ciekawie i poglądowo. Uczniowie mogli
dowiedzieć się jak postępować ze znalezionymi chorymi zwierzakami, jak im pomóc,
do kogo zwrócić się o pomoc. Poznali również wiele ciekawostek o dziko żyjących
zwierzętach.
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 i segregacja odpadów”.
Na ogólnopolski konkurs Fundacji Ekologicznej Arka wyłoniono z naszej szkoły list Natalii
Błaszczyk z klasy 6d.
Okolicznościową gazetką przypomnieliśmy 5 czerwca o Dniu Ochrony Środowiska.
Przez cały rok szkolny patronowaliśmy akcji zbiórki surowców wtórnych, baterii
i tonerów. Zebraliśmy 19 ton makulatury, 9807 puszek, ok. 2 tony nakrętek, 98kg baterii
i 984 tonery.
Uczniowie wykazali się swoją wiedzą ekologiczną odnosząc liczne sukcesy
w konkursach przyrodniczo – ekologicznych. Mamy dwóch laureatów Małej Olimpiady
Przedmiotowej z Przyrody – Anna Michałkowicz z klasy 6c i Tomasz Lisowski 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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