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Nadleśnictwo Katowice może się pochwalić bogatymi doświadczeniami, a i sukcesami, 
w prowadzeniu edukacji przyrodniczo-leśnej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. 
Projekt "UniEKO - utworzenie i oznakowanie ścieżki drzew polskich, pełniącej funkcje dydaktyczne 
i ekologiczne" jest propozycją ścieżki edukacyjnej zarówno dla mieszkańców Katowic, jak i studentów
kształcących się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
Na tablicach edukacyjnych znajdują się informacje botaniczne oraz wizualizacje ich biologii i morfologii
poszczególnych gatunków drzew oraz ich opis językami obszarów zainteresowań naukowych wybranych
Wydziałów. Ponadto odwiedzający ścieżkę mogą zapoznać się z tematyką przebudowy drzewostanów oraz
złożonych funkcji lasów pełnionych w sposób zarówno naturalny jak i poprzez umiejętną gospodarkę człowieka
wykorzystującego przyrodę dla swoich potrzeb.
Projekt jest kontynuacją inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego "Alei drzew polskich", na której prezentowanych jest
13 gatunków drzew liściastych. Dzięki współpracy Nadleśnictwa Katowice z Uczelniami w mieście Katowice
powstało kolejne interesujące miejsce.

My także odwiedzamy to interesujące miejsce. Atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy o otaczającym nas
świecie oraz sprawia, że wiedza staje się bardziej rzeczywista.
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  Wycieczki  szkolne
            - nauka w terenie
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W bezpośrednim
kontakcie z przyrodą.

Było tam bardzo ciekawie, zwiedzaliśmy naprawdę ciekawe miejsca,
poznaliśmy wiele istotnych informacji, jak bardzo zwierzęta szkodzą
śmieci wyrzucane przez nas. Najbardziej podobało mi się otoczenie 
z jakim miałam styczność: las, zwierzęta oraz sam klimat, który tam był.
Mogłabym chodzić tam godzinami podziwiając piękno natury.  Uważam,
że szkoła powinna częściej organizować takie wycieczki, powinny byś
dłuższe, ponieważ dzięki temu możemy poznać w spokojnym czasie
więcej informacji. Warto tam pojechać! 
- Maja Rogowska kl. VI
Zwiedzając byliśmy pod wrażeniem ogromnych gablot w których były
zwierzęta takie jak: borsuki, lisy, dziki, czarny bocian oraz węże.
Podążając dalej w kolejnej gablocie zobaczyliśmy skóry różnych zwierząt.
Bardzo zaciekawił nas film przyrodniczy, który pokazywał nam te
najmniejsze zwierzątka planety. Bardzo nam się tam podobało- z chęcią
byśmy pojechały tam jeszcze raz. - Karolina Żak, Karolina Kempińska
kl.III a

Wycieczka do nadleśnictwa to bardzo fajna
przygoda,  a przede wszystkim dobra lekcja.
Poznaliśmy wiele gatunków zwierząt leśnych oraz
wysłuchaliśmy odgłosów ptaków. Wszyscy razem
fajnie spędziliśmy czas
i wróciliśmy do domu z myślą, że chcemy tam
wrócić. - Karolina Hermyt kl. I G

Mi bardzo się podobał taki spacer. Jedną z
atrakcji, która także była interesująca to,
zgadywanie nazw ptaków po ich śpiewie. Również
te dźwięki gdy pani puściła odgłosy burzy i tęcza
na suficie też mi się podobało. - 
Martyna Kowalska kl. VI

Bardzo podobała mi się ta lekcja z naturą i będę ją
dobrze kojarzyć. 
- Weronika Chrostek kl. VI

Cieszę się, że udało mi się na tej lekcji dowiedzieć
dużo. Podobało mi się, że po lekcji mogliśmy się
tam pobawić. 
-Eryk Mrozek kl. VI 

.
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      "Im bliżej natury jesteśmy, tym 
       więcej czujemy w sobie dobra"
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DOLNY ŚLĄSK    - najpiękniejszy zamek Książ
  - Wrocław i jego atrakcje turystyczne.

W ostatnich dniach kwietnia uczniowie kl.IV-VI pod opieką nauczycieli 
D. Parusela, M. Krzemińskiej-Kostorz oraz U.Karwath uczestniczyli 
w fascynującej lekcji historii.
 
Zwiedzaniem jednego z największych zamków w Polsce
i jednocześnie największego na Dolnym Śląsku, rozpoczęła się
wędrówka do przeszłości. Zamek Książ zbudowany na urwistym
cyplu, otoczony jest głęboką kotliną, porośniętą lasem. Niegdyś
nazywany "perłą Śląska", a także "zamkiem z bajki" zachwycił nas
swą okazałością. Historia rodziny Hochberg jest ściśle związana
z naszym regionem, gdyż książę Herzog von Pless wraz z żoną -
księżną Daisy byli również właścicielami zamku w Pszczynie.

Cudowny czas spędziliśmy też w Palmiarnii - jest to jeden z najstarszych
obiektów tego typu w Polsce. W tym miejscu roście ponad 250 gatunków
roślin z całego świata. Ściany od wewnątrz pokrywa tuf wulkaniczny
z Etny. Funkcjonuje przy niej kawiarnia oraz sklep z roślinami dostępny
dla zwiedzających. 

Wspólnie spędzone chwile obfitowały w niezapomniane wrażenia. Pogoda
nam nie dopisała podczas zwiedzania zoo, ale zrekompensowało nam te
niedostatki aury Afrykarium. Podziwialiśmy tam uroki fauny i flory
czarnego lądu. Z żalem wychodziliśmy na zewnątrz, ale przed nami
jeszcze spacer po Starym Mieście
i poszukiwanie krasnali. Ludzie zaprzyjaźnili się ze skrzatami i do tej pory
stanowią one symbol Wrocławia. Jest ich tam całkiem sporo, co stanowi
nie lada gratkę dla turystów. Spodobała nam się także ulica Rzeżnicka.
Szkoda, że wycieczka trwała tak krótko.
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Wycieczka do Pragi - zwiedzamy
Czechy!
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W dniach 12-14 czerwca 2017 roku wszystkie klasy gimnazjum miały
okazję uczestniczyć w niedalekiej podróży do serca Czech – Pragi.
Podczas trzech intensywnych dni, udało się zwiedzić praktycznie połowę
najsłynniejszych i najpiękniejszych miejsc oraz zabytków owego miasta.
Pod mądrym okiem przewodnika w akompaniamencie niebywałych
historii, obserwowaliśmy naturalny krajobraz skalnego miasta,
wędrowaliśmy pośród starych budowli przesączonych zatrważającą i
ekscytującą przeszłością. 

Podziwialiśmy niezwykłość
interpretacji nowoczesnych
myślicieli, którzy swoją sztukę
reprezentowali na zwykłych
ulicznych sceneriach. Mieliśmy
również możliwość obejrzenia
największego i atrakcyjnego pod
względem różnorodności zwierząt
zoo.

"Bawiliśmy się świetnie"
"Była to najlepsza wycieczka to dej
pory!"
"Jesteśmy pod ogromnym
wrażeniem widoków Pragi nocą,
wspaniałe przeżycie"
"Szkoda, że dobre chwile szybko
się kończą"
~Takie opinie mogliśmy usłyszeć
wracając do domu.

.

       ZOO Safari -
    
            Dvůr Králové

.

.

.

. .

.

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjbufTpt9LUAhVCYJoKHT_pDQQQtwIILTAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVb-k62fRGpI&usg=AFQjCNEZmGEI6us1ymDIk-BeFHvO9JHQyw
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Uczniowie klas trzecich Zespołu
Szkół w Lędzinach - Goławcu
przebywali na Zielonej Szkole 
w Ośrodku "Magnat" w Łebie.
Pogoda dopisywała i zachęcała do
plażowania i poznawania
nadmorskich krajobrazów.

.

Projekt edukacyjny klasy
drugiej gimnazjum: 
            LĘDZINY - GRYFNIE I NA TEMAT

.

Uczniowie klasy drugiej pod
kierunkiem wychowawczyni Celiny
Majcherczyk zgłębiali tajniki
naszego regionu. 
Ich celem w ramach działań
projektowych było prześledzenie
jakie zawody dominują na naszym
terenie lub są tylko nieliczni ich
przedstawiciele.
Swoje zainteresowania zwrócili 
w stronę rolników i rzemieślników.
Wybrali na przedstawicieli: pana
Henryka Ścierskiego -  piekarza,
pana Edmunda Bryjoka
pszczelarza z zamiłowania oraz
rolnika.    

Spotkanie
odbyło się w 
miłej
atmosferze. 
Wywiady,
przygotowane
filmiki
dokumentujące

miejsce pracy
naszych
bohaterów oraz
ich obecność
przyczyniły się
do
wprowadzenia
niezwykłej

atmosfery.
Szacunek dla
ludzkiej pracy,
zaangażowanie
w działanie
i rzetelna
dokumentacja
to efekt

realizacji
projektu.   
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