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EKO – RAPORT 2021



SadziMy – akcja z dnia 21 września 2020r.

W dniu 18 września szkoła otrzymała 100 sadzonek z 
Nadleśnictwa Jamy. Gatunki liściaste: klony, dzika róża, dzika 
grusza, bez czarny. W dniu 21 września w ramach koła 
przyrodniczego uczniowie posadzili sadzonki na terenie szkoły. 
Część sadzonek zostało rozdane rodzicom i pracownikom szkoły.



Gazetka szkolna w ramach akcji Sprzątanie świata – 18.09.21r. 
Klasy 5, 6a, 7a, 7b i 8 wykonali gazetkę szkolną 
w swoich klasach.



Uczniowie z klas 7 a i 8 wykonali zadania projektowe z okazji Sprzątania śmieci



To nie jest typowa akcja eko. Jednakże 
uznałam, że ucząc poza szkołą, w 
otoczeniu przyrody podnosimy dobrostan 
uczniów i nauczycieli ☺

25.09.21r



10 października obchodziliśmy w naszej szkole Święto Drzewa

Uczniowie z klas I czynnie 
włączyli się w obchody 
Święta Drzewa



Światowy Dzień Żywności – 16.10. 2020r. 

Praca projektowa zrealizowana 
w klasie 7 b. Uczniowie 
zastanawiali się jakie są 
przyczyny głodu na świecie i 
szukali rozwiązań tego 
problemu.



Dzień Krajobrazu – 20.10.2020r.

Klasa 7 a wykonała gazetkę 
klasową której głównym 
tematem był krajobraz wraz 
z cennymi elementami 
jakimi są drzewa.





Światowy Dzień Mokradeł – 2 luty 2021r.

Klasa 3b wzięła udział w projekcie przyrodniczym pod hasłem "Nasza przyszłość zależy od mokradeł"
Uczniowie dowiedzieli się jakie kluczowe funkcje spełniają tereny bagienne oraz jak ważnym siedliskiem są one dla roślin i 
zwierząt.
Uczniowie z dużym zaangażowaniem i radością wykonywali zadania 
związane z tym tematem 



Gazetki klasowe – segregacja i co dzieje się ze śmieciami? 
Wykonała klasa 8



Dzień Ziemi w czasach pandemii – 22.04.2021r.



Projekt edukacyjny – Pszczeli zakątek realizowany przez klasy IV, V, VI a i b, VII a i b



Gazetka szkolna – Poznajemy pszczoły
Wykonanie: uczennice klasy 7a 



Budka dla Dudka ;) i 
hotele dla owadów



Wycieczka przyrodnicza pobliskiego lasu – klasy 7 a i b.



Rzeczy zrobione z odpadów (upcykling) 
– etapy tworzenia





Ulotka/ broszura/ komiks skierowaną dla pozostałych uczniów, z zakresu zmian nawyków w 
życiu codziennym dla dobra przyrody (np. gospodarka odpadami, segregacja śmieci, 
oszczędzanie wody, oszczędzamy prąd);



Krótki filmik edukacyjny z zakresu ekologii/ ochrony środowiska (np. o oszczędzaniu wody, 
prądu, o upcyklingu, o smogu, o zmianach klimatu)

Zrealizowane i przesłane pocztą ☺


