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W TYM NUMERZE DOWIEMY SIĘ :
Jak dbać o ekologię
Jak ważna jest ekologia w naszym życiu
Jak siódme klasy edukowały innych
Jak z napisaniem rymowanego tekstu poradziły sobie koleżanki
O Dniu Ziemi i sprzątaniu świata

.
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Ekologia coraz częściej zaczyna odnosić się do naszego życia.
Ekologiczne produkty, kosmetyki czy styl życia. W marketach pojawiają się
całe działy z produktami oznaczonymi takimi etykietami. 
Co to właściwie oznacza i dlaczego jest takie ważne? O ekologii
najczęściej słyszy się w kontekście pojawiających się strajków ekologów lub
katastrofy ekologicznej. Katastrofą określa się zjawisko, które powoduje
nagłe zmiany w środowisku, doprowadzające do śmierci żyjących na tym
obszarze gatunków roślin i zwierząt, Ostatnim przykładem takiej katastrofy
jest zatrucie Warty w okolicach Poznania, w której zginęło kila tysięcy ryb.
Przywrócenie stanu rzeki sprzed katastrofy może zająć nawet kilkanaście
lat. 
Co się dzieje, gdy nie dbamy o środowisko? Trzeba pamiętać, że nie
tylko duże przedsiębiorstwa i firmy przyczyniają się do zmian
klimatycznych. My także wpływamy na produkcję i oferowane usługi.
Ekologiczny tryb życia to przede wszystkim umiejętne gospodarowanie
naszymi zasobami. Człowiek zawsze będzie oddziaływał na środowisko, ale
warto zastanowić się nad konsekwencjami poszczególnych działań. Mamy
duży problem z podstawowymi działaniami związanymi z dbaniem o
środowisko, czyli recyklingiem.

Martyna Gajda

                                 

                                  JAK DBAĆ O ŚRODOWISKO

Zawsze możemy pomóc naszemu otoczeniu w bardzo prosty sposób. Oto
czynności które nam w tym pomogą :
-unikamy kupna rzeczy z plastiku, ważną role odgrywają EKO TORBY
-zużyte baterie umieszczamy w specjalnie przeznaczonych do tego celu
pojemnikach
-kupowanie artykułów w szkle, a nie w plastikach
 -oszczędzanie wody, czyli kąpiel pod przysznicem, 
To jest tylko kilka przykładów na to jak możemy dbać o ekologię. W ten
sposób ochraniamy środowisko, w którym żyjemy. Nasze otoczenie zależy
w dużej mierze od postawy nas samych.

Jak możemy oszczędzać energię ?

· Pamiętajcie, aby zawsze gasić światło , kiedy wychodzicie z jakiegoś
pomieszczenia, natomiast w dzień używajcie światła dziennego
·Wszelkie żarówki wymieńcie na wg energooszczędne, dają one więcej
światła i mniej czerpią energii.
· Gdy potrzebujecie czegoś z lodówki starajcie się otwierać ją na krótki czas
i nie za szeroko,dokładnie ją zamykajcie. 
Niedomknięta lodówka zużywa więcej energii aby ochłodzić ciepłe powietrze.
Gdy energię oszczędza,my o środowisko i klimat dbamy!
Julia Kasprzak

   JAK WAŻNA JEST EKOLOGIA 
           W NASZYM ŻYCIU?
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   7C I 7D PRZEDSZKOLAKOM EKOLOGICZNE RAPOWANIE Z 7C 

                                     Posłuchajcie drogie dzieci,
                                   wyrzucajcie do kosza śmieci
                                7c wam to mówi, bo planetę bardzo lubi,

                        chce ją szanować i młode mózgi edukować,
                       dlatego zaczęła rapować, ten rap brzmi tak :
                             Papierek rozkłada się ponad 400 lat.
                              Papierków jest około milionów sto,
                    kto to zmieni... no kto? Nadzieja jest tylko w nas,
                             kto posprząta ten zanieczyszczony las?
                                     Weźmy worek i rękawiczki, 
                              bo inaczej nie wygramy tej potyczki.
                                    Ziemia jest smutna bardzo,
                                         bo ludzie nią gardzą.
                Wysłuchajcie naszych słów i ziemia będzie czysta znów! 
                                    Energia wiatrowa i solarna,
                               dla nas wszystkich jest przydatna!
                                        Musimy ją oszczędzać,
                                 o światła wyłączaniu nie zapominać,
                       ładowarki do kontaktu cały czas nie wpinać.
                                   Wiatraki się kręcą na polu,
                     ale ta energia nie wystarczy dla całego domu.
                                 Nie możesz być samolub  dziel
                         się energią ze wszystkimi osobami w domu.
    Bo inaczej rachunki będą duże i nie będziesz mógł ruszać w podróże.
Zuzanna Bajek i Debora Luberda

Ostatnio, klasa 7c wraz z klasą 7d wybrały się do pobliskich przedszkoli,
aby zaprezentować swoje "ekologiczne" przedstawienie młodszym
kolegom i koleżankom w ramach projektu ,, Klimatyczna Klasa".
Projekt ,,Klimatyczna Klasa" polegał na tym, że pokazywaliśmy innym:
- jak ważne jest dbanie o naszą planetę,
- jak dbać o naszą planetę
- jak oszczędzać energię
W klasie podzieliliśmy się na grupy, każda z nich miała jakieś zadanie, jedna
robiła ulotki, druga przedstawienie, a trzecia wiatraczki. Naszym kolegom z
klasy udało się nawet zrobić elektryczny wiatraczek i nie ukrywam, byłam
pod wielkim wrażeniem.
 Osobiście należałam do grupy, która miała zrobić przedstawienie.
Scenariusz do przedstawienia po wielu tygodniach  intensywnego
główkowania napisaliśmy sami, nasza wychowawczyni wniosła tam tylko
drobne poprawy. Spektakl miał pokazać jak na co dzień bezmyślnie
zaśmiecamy ziemię i jak dbać o nią, żebyśmy jak najdłużej mogli korzystać
z jej zasobów.
Po wielu próbach tego przedstawienia nadszedł czas na ten główny -
najważniejszy występ, a tak, jak już wspomniałam, odbył się on w
przedszkolach. A jak wiadomo dzieci to najbardziej wymagający widzowie.
Każdy z nas jak najbardziej starał się dobrze i bez żadnych potyczek
powiedzieć swoją kwestię...i tak było! Każdemu się udało!
Dzieci słuchały nas uważnie i chętnie brały udział w quizach
przygotowanych przez nas. Uważam, że całe przedstawienie nam się
bardzo udało i dzieci również były zadowolone :)
Zuzanna Bajek
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   Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi to dwa bardzo ważne dni dla naszej
planety. Jeden dzień jak i drugi polega na pomaganiu Ziemi.
   
Sprzątanie Świata w Polsce pojawiło się w 1994 roku i od tamtej pory w
trzeci weekend września sprzątamy naszą wspaniałą planetę. Aby
sprzątanie nie było nudne warto zachęcić rodzinę, przyjaciół i znajomych do
wspólnego pomagania Ziemi, która wymaga od nas troski.
 
Dzień Ziemi to dzień, w którym pomagamy Ziemi nie tylko sprzątając ją, lecz
dbając na przykład o odnawialne, naturalne źródła energii itp. To święto
obchodzimy 22 kwietnia już od 50 lat. 
   
W te dwa dni powinniśmy szczególnie zadbać o naszą planetę, lecz nie
zapominajmy się o nią troszczyć też w każdy, inny dzień.

debora

Co robić żeby być EKO

Oszczędzać wodę i prąd - zawsze wyłączać światło, gdy nas nie ma w
pokoju i nie korzystać z dużych strumieni wody.
 
Nie kupować jednorazowych, foliowych reklamówek - zawsze lepiej zadbać
o to, żeby zawsze na zakupach mieć torby niejednorazowe,czyli z materiału
lub papierowe. Jest jeszcze inna możliwość, zawsze można nosić ze sobą
kosz np. wiklinowy :-)

Nie palić w piecu byle czym - trzeba zawsze sprawdzać, co dajemy do
palenia w piecu, nigdy nie warto używać plastiku, ponieważ to
zanieczyszcza nasze powietrze i przez taką bezmyślność nawet dochodzi
do zgonów, a na pewno do różnych chorób płuc.

Julia Krakowska

                 JAK BYĆ EKO

                         DZIEŃ ZIEMI I SPRZĄTANIE ŚWIATA
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