SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH DLA KLUBU GAJA

W roku szkolnym 2009/10 po raz drugi braliśmy udział w akcji „Święto Drzewa”.
W naszej szkole „Święto Drzewa” obchodziliśmy 13 października, gdzie podczas apelu
z okazji Dnia Edukacji Narodowej czytaliśmy o waszych działaniach . Zostały przekazane
3 krzewy róŜanecznika na ręce dyrektora szkoły i zaproszonych gości. Krzewy zostały
posadzone w naszym ogródku przyszkolnym. Sponsorem krzewów był UMiG w Czerniejewie.
Do sadzenia zaprosiliśmy następujące instytucje, które były reprezentowane przez:
- UMiG – z-ca Burmistrza Zbigniew Sujak i Inspektor ds. Oświaty – Dorota Krause,
- Policję – st.asp. Dariusz Kuszak,
- Kościół – ks. Proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela Adam Kapka
- ks. Proboszcz parafii w Pawłowie pw. Św. Marcina Mariusz Wieczorkiewicz,
- Szkołę – dyr. Henryk Czarnecki, z-ca dyr. GraŜyna Kulpińska,
Koordynator akcji Beata Buczkowska oraz dzieci i młodzieŜ z ZSP.
Akcja ta została poprzedzona dwoma konkursami: pierwszy dla klas I – III SP konkurs
wiedzy ekologicznej, drugi plastyczny dla klas IV-VI SP i I-III G

pt.”Drzewo

w czterech porach roku”. WyróŜnione prace uczniów zostały wywieszone na gazetce ściennej
w holu szkoły.
Współpracujemy z Nadleśnictwem w Czerniejewie i bierzemy udział w róŜnych akcjach
organizowanych przez tą instytucję. W ubiegłym roku szkolnym z okazji Europejskiego
Tygodnia Leśnego byliśmy w szkółce leśnej i obserwowaliśmy cykl wzrostu znajdujących się
tam drzewek. Uczestniczyliśmy w MłodzieŜowym Forum Ekologicznym. Wzięliśmy udział
w konkursie LOP, nasze prace zostały wyróŜnione a uroczystość wręczenia nagród odbyła się
w Nadleśnictwie . Na wiosnę chcemy wyruszyć na ścieŜkę przyrodniczo- leśną w Jeziercach
oraz uporządkować i stworzyć od nowa ogródek szkolny.
We wrześniu przeprowadziliśmy akcję „Sprzątanie Świata”. W październiku zbieraliśmy kasztany.
Wzięliśmy udział w konkursie fotograficznym zorganizowanym prze MOK w Gnieźnie pt. „Las
w obiektywie”. Braliśmy udział w Ogólnopolskim Pikniku Ekologicznym w Pobiedziskach, gdzie
nasza druŜyna z Gimnazjum zajęła III miejsce i wygrała 37’’ telewizor. W listopadzie
przeprowadziliśmy lekcje z programu „ Kioto w domu”- projekt ma na celu wsparcie edukacji
ekologicznej w szkołach w zakresie zmian klimatycznych i oszczędności energii a w grudniu
chcemy do szkoły zaprosić leśnika aby opowiedział o swojej pracy. Zamierzamy teŜ przystąpić
do konkursu organizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody. Tematyka konkursu dla klas I-III SP
–„Cztery pory roku w lesie”, dla klas IV-VI – „Co wiem o pracy leśnika?”, dla klas I-III G
– „Drewno w Ŝyciu człowieka”.
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