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Ekologia na co dzień

Moja Ziemia Z okazji Dnia Ziemi
postanawiamy:

Chciałbym, żeby moja Ziemia była zdrowa. Dlatego ważne jest,
żeby była podlewana. Ziemię podlewa deszcz. Czasami jest tak,
że ten deszcz jest niedobry, kwaśny, bo miesza się z dymem 
z kominów i spalinami z samochodów. 
Co zrobić, żeby deszcz był zdrowy dla Ziemi? Można zamiast
samochodem, jeździć rowerem. 
Moja Ziemia często też jest zaśmiecona. Jest mi wtedy smutno.
Co zrobić, żeby ziemia była czysta? Trzeba ją posprzątać.
Dlatego ważne jest zbieranie i segregowanie śmieci, wrzucanie
ich do odpowiednich koszy na różne rodzaje odpadów.
Należy dbać o Ziemię, sprzątać ją. Przecież musi nam długo
służyć!

Piotrek

Każdego dnia żyć
ekologicznie, czyli 
w zgodzie z przyrodą,
mądrze, z szacunkiem dla
siebie i innych ludzi, dla
roślin i zwierząt.
Oszczędzać zasoby Ziemi
i dbać o środowisko.
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Źródło życia
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Czysta woda
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Ochrona przyrody

W naszym Ogrodzie Sensorycznym .
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Zwierzęta chronione

JEŻ EUROPEJSKI

NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY

DUDEK ZWYCZAJNY

RYŚ EUROAZJATYCKIFOKA SZARA
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Wielki Konkurs Wiedzy Ekologicznej

Piosenka ekologiczna

Do konkursu przystąpiło 7 drużyn

Pytania wymagały namysłu Uczestnicy odpowiadali pewnie

Ekologiczne nagrody Pełen sukces!

Klasa 4a-5-6um
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Dzień Ziemi 2022

22 kwietnia 
w Erminowie

Sensoryczna makieta Ziemi

W naszej szkole odbyły się równolegle dwa
wydarzenia: konkurs ekologiczny oraz zajęcia
sensoryczne.
Konkurs dla starszych uczniów przeprowadziła klasa
4a-5-6um jako projekt ekologiczny w ramach pilotażu
ogólnopolskiego programu „Ocalimy świat”. Była to
emocjonująca rozgrywka w trzech rundach, której
towarzyszył program artystyczny oraz zabawy dla
publiczności.
Młodsze klasy uczestniczyły w zajęciach z kolorową
makietą Ziemi, wykonaną z naturalnych materiałów
oraz śmieci. Oprócz stymulacji zmysłów była też
edukacja. Dzieci dowiedziały się, jakie dary ma dla
nas nasza planeta, co ją zatruwa i niszczy oraz jak
troszczyć się o przyrodę i ją chronić.

.
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Stopka
redakcyjna

Co Oko widziało?
.

.

Kochani moi!
Wokół widzę piękną zieleń, czyste otoczenie, zadbany Ogród
Sensoryczny. Wśród tych roślin, na świeżym powietrzu, widzę dużo
roześmianych buziek. To Wy, moi najmilsi, tak pięknie dbacie 
o środowisko. Segregujecie śmieci, postępujecie mądrze i ekologicznie.
Nic dziwnego, że tak dobrze poradziliście sobie podczas szkolnego
konkursu wiedzy ekologicznej! Jesteście SUPER-EKO!      Oko

Kacper Grabowski – redaktor,
Piotr Radomski – plastyk,
Nikola Staniak – redaktor,
Natalia Ludwiczak – redaktor,
Kacper Zygmunciak –
korespondent „Z życia szkoły”
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