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Planeta albo plastik!
Podsumowanie konkursu indywidualnego na projekt ekologicznej torby.

Ogłoszono także
konkurs
indywidualny dla
uczniów z
atrakcyjnymi
nagrodami, którego
celem było
zaprojektowanie
przez ucznia
własnej torby 
„Zero Waste”.

.

W tym
numerze:

Uczniowie z pilskiej
"11" bohaterami 
"żywych obrazów"

CHOINKA
SZTUCZNA vs.
ŻYWA

Jesteśmy
ekoszkołą!

Ekologia w moich
oczach

Jednym z
najważniejszych
celów kampanii
PLANETA ALBO
PLASTIK? jest
zainspirowanie
całych
społeczeństw do
podejmowania
działań i wyborów w
życiu codziennym,
które przyczynią się
do zmian w skali
globalnej. 

W październiku
przedstawiciele  
ASTA-NET i
National
Geographic
przeprowadzili 
w pięciu pilskich
szkołach
podstawowych
akcję edukacyjno-
ekologiczną
„Planeta albo
Plastik. 
Każdy gest ma
znaczenie”. 

16 grudnia 2019
roku w siedzibie TV
ASTA odbyła się
uroczystość
wręczenia nagród.
Tablety oraz
dyplomy za zajęcie
pierwszych miejsc
w kategoriach
wiekowych 10-12
lat i 13- 14 lat

odebrali Helena
Kaczmarek i
Wojciech
Breitenbach.
Pozostali
uczestnicy
konkursu otrzymali
zestaw
gadżetów ASTA-
NET i National
Geographic.

Wojtek  

.
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JESTEŚMY
EKOSZKOŁĄ!

Jury miało
bardzo trudne
zadanie, gdyż z
całej Polski
napłynęło około
300 filmów.
Choć nasza
praca nie
została
wyróżniona,
organizatorzy
przesłali nam
specjalne
podziękowania.

.

W listopadzie
uczniowie klasy
8d z opiekunem
panią Karoliną
Strógarek wzięli
udział w
ogólnopolskim
konkursie
Fundacji
Komputronik
EKO
CHALENNGE 
„Pokażcie nam
jak Wasza
szkoła może
być eko!”

Zadanie
konkursowe
polegało na
przygotowaniu
max. 4
minutowego
filmiku 
prezentującego
działanie lub
działania, jakie
może podjąć
szkoła, których
realizacja
spowoduje, że
stanie się
bardziej
ekologiczną
placówką
oświaty.

Co roku w
okresie Świąt
Bożego
Narodzenia 
wielu ludzi
zastanawia się
czy lepiej mieć
choinkę
sztuczną, czy
prawdziwą.
Moim zdaniem
lepiej mieć
choinkę
sztuczną i
spróbuję teraz
to udowodnić.
Chciałbym
zwrócić uwagę
na to, 

że choinka
sztuczna nie
rozsypuje igieł.
Choince
świerkowej po
kilku dniach bez
korzeni zaczyna
brakować wody.
Brak jej
powoduje
wypadanie igieł
przez co mamy
wielki bałagan
w domu. Jeśli
chcesz mieć
mniej pracy na
święta, 

Na uwagę
zasługuje
również to, iż
choinka z lasu 
może
powodować
uczulenie. Na
przykład moja
ciocia i mój
kuzyn dostali
ostrej wysypki
od takiej
choinki.
Kupowanie
choinki żywej
dla niektórych
ludzi może się
źle skończyć.

Ważnym  zdaje
się to, że
choinkę
sztuczną
możemy
używać co roku,
a choinkę z
lasu niedługo
po świętach
wyrzucamy. 
Taka choinka
może o wiele
mniej
kosztować,
ponieważ nie
wydajemy co
roku pieniędzy
na nią.
 Jednak
świąteczny
wybór należy
do Ciebie i
Twojej rodziny.

Krzysiu

CHOINKA
SZTUCZNA vs. ŻYWA

.

.

.
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Uczniowie z pilskiej "11" bohaterami 
"żywych obrazów".

  Już po raz
czwarty
nauczyciele ze
Szkoły
Podstawowej 
nr 12 z
Oddziałami
Integracyjnymi
w Pile we
współpracy z
Muzeum
Okręgowym w
Pile zaprosili
uczniów pilskich
szkół do udziału

 w Miejskim
Konkursie
Plastyczno -
Fotograficznym
pod Patronatem
Prezydenta
Miasta Piły 
pt. "Żywe
obrazy". 
Zadanie
konkursowe
polega na 
odtworzeniu
wybranego
obrazu 
słynnych 

artystów
z całego świata.
Prezentacja
musi jak
najbardziej
wiernie
przypominać
obraz
wybranego
malarza. 
Do wykonania
obrazów można
używać
programów do
cyfrowej
obróbki zdjęć. 

W tej edycji
uczniowie z
naszej szkoły
zgłosili ponad
10 prac.
Zaszczytne III
miejsce zajął
Kacper Nalepa
z klasy 8d
prezentujący
obraz Fridy
Kahlo
"Autoportret z
cierniowym
naszyjnikiem i
kolibrem".

Wyróżnienia
otrzymali Nadia
Zbroniec z kl.
5e za
odtworzenie
działa Leonarda
da Vinci "Dama
z gronostajem"
oraz Krzysztof
Borkowski z kl.
7c za wcielenie
się w bohatera
obrazu Pabla
Picassa .

Jak widać
nauka historii
sztuki i
malarstwa nie
musi być wcale
nudna i
monotonna.
Zapraszamy do
obejrzenia
pokonkursowej
wystawy w
Muzeum
Okręgowym w
Pile. 

Kacper

KN Prace laureatów
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Ekologia w moich
oczach

Cześć!
  Nazywam się
Marysia, mam
11 lat i staram
się dbać o
naszą planetę.
Pewnego dnia 
w sklepie
zobaczyłam, że
wiele osób
używa
plastikowych
woreczków
zamiast
materiałowych.
Było to dla mnie
niewyobra-

żalne, ile ton
plastiku ludzie,
czasem
nieświadomie
wyrzucają do
oceanów. W
jednym z
numerów
magazynu
“Kosmos”
przeczytałam,
że do oceanów
trafia tyle
plastikowych
śmieci, jakby co
minutę
przyjeżdżała 
pełna
ciężarówka

i wyrzucała je
do wody. A
przecież
plastikowe
śmieci, które
wyrzucamy nie
znikają w
magiczny
sposób. 
Postanowiłam
coś z tym
zrobić.
  Na lekcji
zaczęłam
opowiadać
wszystkim,
dlaczego warto
dbać o planetę.

Gdy zapytałam,
czym można
zastąpić
tworzywo
sztuczne, nikt
się nie zgłosił. A
przykłady jakie
podałam to:
� plastikowe
butelki na
butelki
wielokrotnego
użytku,
� torby
plastikowe na
torby papierowe
i wielokrotnego
użytku/
woskowijki,
� słomki
plastikowe na
słomki
papierowe.
Dodałam także,
że moja mama
sama
przygotowuje
środki
czystości.
Padło pytanie:
- Skąd bierzesz
mobilizację 

do prowadzenia
ekologicznego
trybu życia?- To
jest prostsze niż
większości się
zdaje.
Pomyślcie, że
za niedługo
nasza planeta
może przestać
istnieć. Tylko
trzeba coś z
tym
zrobić- rzekłam.
Nagle odezwała
się wycho-
wawczyni. -
Dzieci,
wpadłam na
świetny pomysł!
Przedstawmy
uczniom
zdjęcie, jak
należy dbać o
środowisko -
zaproponowała pani.
Zaczęliśmy
chodzić po
klasach i
wyjaśniać
znaczenie
słowa
,,ekologia” 

oraz mówić o
tym, co zrobić,
aby ochronić
Ziemię przed
zniszczeniem.
Na koniec
chciałam
dodać, że
wszyscy w
naszej klasie
zaczęli bardziej
zwracać uwagę
na tematy
ekologiczne. 
Ty też uważaj
na to, co
kupujesz.
Zobacz, 
czy nie
używasz za
dużo plastiku. 
Ratujmy 
naszą planetę!

Marysia

.

.
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