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Litter- to odpady znajdujące
się w niewłaściwym miejscu.

Nie bądź obojętny !!! Myśl
logicznie, czyli ekologicznie
!!!

                 Witamy serdecznie !!!!
Zachęcamy do przeczytania wydania
specjalnego naszej gazety, który poświęcony
jest problemowi śmieci i naszej działalności
w Projekcie Litter Less Campaign.

W dzisiejszych czasach
zaśmiecanie środowiska
jest jednym z kluczowych
problemów, jakie dotyczą
całego świata. Wiedza
ludzka, chęci do
podejmowania działań są
nadal zbyt małe,
aby całkowicie zlikwidować
zagrożenia naszej planety.
Chcąc poszerzyć wiedzę na
ten temat nasza szkoła
postanowiła przystąpić do
projektu Litter Less
Compaign, czyli Mniej
Śmieci! Głównym
założeniem całej akcji jest
uświadomienie uczniom:
- co to są śmieci,
- ich podziału,
- problemu jakie stanowią
one dla naszego życia i
środowiska,
- a co najważniejsze
podejmowania działań na
rzecz ich likwidacji, 
W ramach projektu
postanowiliśmy, także
informować o tym problemie
społeczeństwo poza murami
naszej szkoły. Z tego
względu przeprowadziliśmy
kilka akcji na terenie osiedla,
gdzie mieści się nasza
placówka.
W pierwszej kolejności
powołaliśmy komitet lokalny

w naszej szkole. W jego
skład weszli dyrektorzy,
uczniowie, nauczyciele,
pracownicy administracji.
Wspólnie wyznaczyliśmy
sobie cele i uzgodniliśmy
plan działań w zakresie
projektu. Kiedy wszystko
było już gotowe
postanowiliśmy działać!!!
Chcąc dowiedzieć się co
nasi podopieczni wiedzą na
temat odpadów i ich
selektywnej
zbiórki przeprowadziliśmy w
szkole ankietę. Posiadając
wyniki badania wiedzieliśmy
na co zwrócić szczególną
uwagę podczas naszej
pracy. Na wstępie
przypomnieliśmy i
uaktualniliśmy istniejący w
szkole Kodeks Ekologiczny.

Podczas lekcji przyrody
rozpowszechnialiśmy
wiedzę na temat systemu
gospodarki odpadami
komunalnymi, który
nazwaliśmy programem
"ABC segregacji". W
ramach zajęć plastyki i
techniki uczniowie
wykonywali grafiki
zachęcające do segregacji
śmieci, które pozostawały
dla informacji na gazetkach
ściennych w klasach. Aby
urozmaicić zajęcia
nawiązaliśmy kontakt z
ODE Źródła. Dzięki tej
współpracy dzieci wzięły
udział w warsztatach

Celem Kampanii 
"Litter Less" jest
ograniczenie ilości śmieci
i wpływ na długofalową
zmianę zachowania dzieci 
i młodzieży na świecie.
Głównym celem jest
zwiększenie świadomości o
wpływie śmieci na lokalne
środowisko i szerszą
społeczność oraz wzrost
wiedzy uczniów na temat
praktycznych umiejętności
w zapobieganiu śmieceniu i
zarządzaniu odpadami.
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 Tyle zysku, ile odzysku
 chrońmy środowisko !!!

           Nasze działania na rzecz Kampanii "Litter Less"

"Poradnik- Odpadnik" , które dotyczyły
odpadów problemowych i
niebezpiecznych. Uczniowie na
podstawie zdobytej wiedzy wykonali
ulotki informacyjne, które rozdali
mieszkańcom osiedla.

Kolejna współpraca z
ODE Źródła to
warsztaty "Akademia 3
R", które pogłębiły
naszą wiedzę na temat
odpowiedzialnego
postępowania z
odpadami. Podczas
zajęć zachęcano nas
do prowadzenia
segregacji śmieci w
klasach. W rezultacie
każda grupa szkolna
stworzyła w swojej sali
pojemniki do selekcji
odpadów. Poza
tym zakupiono i
ustawiono na holu
szkolnym
profesjonalne kosze do

segregacji śmieci
(papier, szkło,
plastik). Ten krok
mocno rozwinął naszą
szkolną działalność- do
tej pory zbieraliśmy
zużyte baterie (dla
firmy REBA), nakrętki
(dla rodziny Oli na
wózek inwalidzki),
makulaturę oraz 
cyklicznie
elektroodpady.
Odnośnie elektrośmieci
uczniowie wzięli udział
w warsztatach "Każdy
uczeń wie, co robić z
ZSEE". 
 

Realizując projekt
zwróciliśmy
szczególną uwagę na
problem torebek
foliowych.
Przeprowadziliśmy
szereg pogadanek w
klasach na ten temat.
Czy wiecie, że
wyprodukowanie

torby foliowej trwa
zaledwie jedną
sekundę, a jej rozkład
ponad 400 lat. To
zatrważające,
zwłaszcza, że często
używamy ich do
pakowania drugiego
śniadania. Każdy z nas
dziennie

zużywa "foliówkę". Aby
temu zapobiec
zorganizowaliśmy w
szkole "Dzień bez
toreb foliowych" i
namawialiśmy dzieci
do używania
pojemników do
kanapek :)))))

     Psy na chodniki,
    dzieci na trawniki

Chcąc ukazać pełny
obraz zagrożenia, jaki
niesie ze sobą
używanie toreb
foliowych zaprosiliśmy
uczniów na warsztaty
"Kupuj
odpowiedzialnie".
Podczas zajęć dzieci
poznały "długie życie
foliówki", korzyści
płynące z używania
toreb ekologicznych.
Na koniec mogły same
ozdobić torby lniane,
które świetnie
nadawały się na
prezent z okazji

Dnia Mamy. 
Kolejnym tematem,
którym się zajęliśmy to
zanieczyszczanie
trawników przez psy.
Razem z pobliskim
przedszkolem
zorganizowaliśmy
akcję na terenie
osiedla.
Skandowaliśmy hasła i
umieszczaliśmy na
trawnikach etykiety
informujące o potrzebie
sprzątania po psach. 

Oprócz poszerzania
własnej wiedzy
postanowiliśmy w
praktyce sprawdzić, w
jaki sposób ludzie
segregują śmieci. Z
tego względu
ruszyliśmy w teren. Na
początek zajęliśmy się
najbliższym
otoczeniem.
Przeprowadziliśmy
wiosenne porządki
wokół naszej szkoły.
Następnie wybraliśmy
się na wycieczkę do
lasu Lublinek w
poszukiwaniu

nielegalnych
składowisk odpadów.
Nasze wyniki po
przeprowadzonej
inwentaryzacji
przesłaliśmy do
Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska.
Z okazji Dnia Ziemi
zorganizowaliśmy
marsz ekologiczny,
podczas którego
propagowaliśmy idee
czystego osiedla.
Przygotowaliśmy
transparenty i ulotki.

"Każde dziecko dobrze
wie, czym ekolog
zajmuje się"
"Papier, plastik, szkło i
metal wrzucaj zgodnie
z etykietą"
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              WIEDZĄ NAWET DZIECI JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI
             I TY NIE BĄDŹ ŁOŚ ZRÓB DLA SIEBIE I ZIEMI COŚ !!!!!!!!!

W okresie Kampanii
Litter Less wzięliśmy
udział w wielu
ciekawych
wykładach,
pogadankach, czy
warsztatach.
Zorganizowaliśmy
wiele akcji dla
społeczności
pozaszkolnej. Chcąc
przekonać się jak
reagują na
poruszane przez nas
tematy inni uczniowie
organizowaliśmy
cyklicznie wiele
konkursów. Za
każdym razem
otrzymywaliśmy
wiele ciekawych
prac- co utwierdzało
nas w przekonaniu,
że problem śmieci
istotny jest nie

tylko dla nas.
Podczas konkursu
na plakat i hasło
propagujące
konieczność
właściwego
postępowania z
odpadami
otrzymaliśmy tak
wiele prac, że z
ledwością
pomieściliśmy je na
szkolnych tablicach.
Podczas pierwszego
dnia wiosny każda
klasa przygotowała
eko- marzannę, z
których powstała
wystawa. Wiosenne
kukły wykonane było
z wielu surowców
wtórnych.
Podczas konkursu
SOS dla Ziemi
uczniowie

projektowali kosze
na odpady. Okazało
się, że pojemniki
wcale nie muszą być
wykonane z tektury.
Hitem okazał się
szkolny konkurs na
eko- modę.
Uczniowie
przedstawili ubrania,
pełne stroje z
surowców wtórnych.
Jury zachwyciło się
botkami na obcasie i
kapeluszem z
nakrętek.
Wiele prac napłynęło,
także w konkursie
fotograficznym pt.
"Moje osiedle",
organizowanym w
ramach Święta
Polskiej
Niezapominajki.
Jak widać z nami

szereg działań na
rzecz środowiska, a
w szczególności
problemu śmieci.
Chociaż jesteśmy
jeszcze dziećmi to
nasza wiedza na ten
temat jest już bardzo
duża.
W projekt LitterLess
zaangażowana była
cała społeczność
szkolna. Jak widać
w ilości siła!!! Dlatego
czytając tą gazetę
pomyśl o środowisku
i przyłącz się do nas
!!!
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