ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI W CZERNIEJEWIE
Po raz pierwszy Dzień Ziemi obchodzono w Stanach Zjednoczonych w dniu
22 kwietnia 1970 roku. W ten sposób ludzie chcieli wyrazić protest przeciw dalszemu
niszczeniu otaczającego nas środowiska. W Polsce Dzień Ziemi organizowany jest
od 1990 roku. W bieŜącym roku Dzień Ziemi był obchodzony 40-ty raz na świecie, a 20-ty
raz w Polsce. W tym dniu ludzie całego świata zastanawiają się, jakich spustoszeń na swojej
planecie dokonał człowiek, jakie są tego skutki i jak moŜna to zmienić. Tego dnia kaŜdy z nas
powinien pomyśleć, co moŜe zrobić w swoim najbliŜszym środowisku, aby ulŜyć Ziemi
i zaprzyjaźnić się z nią.
W związku z tym w Naszej szkole - Zespole Szkół Publicznych w Czerniejewie od
początku roku szkolnego przeprowadzono i nadal prowadzi się wiele akcji mających na celu
ochronę naturalnego środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych w Naszej
społeczności . Są to:
- „Sprzątanie świata”,
- realizacja programu „Kioto w domu” i udział uczniów w konferencji w Ministerstwie
Środowiska,
- sadzenie drzew i konkursy z okazji Dnia Drzewa,
- udział w I Ogólnopolskim Pikniku Ekologicznym w Pobiedziskach,
- dokarmianie ptaków w okresie zimy,
- wykonanie prac plastycznych „Łowiectwo inspiracją dla sztuki” i wystawienie ich
we wnętrzach Pałacu w Czerniejewie,
- realizacja programu „Nietoperz – anioł czy demon” – rola owadoŜerców
w zachowaniu równowagi biologicznej, wykonanie przez uczniów budek lęgowych
dla nietoperzy,
- zbiórka kasztanów,
- zbiórka makulatury,
- zbiórka odzieŜy uŜywanej,
- zbiórka nakrętek od butelek typu PET oraz baterii,
- zbiórka karmy, misek i koców na rzecz schroniska dla zwierząt we Wrześni
oraz wiele konkursów o tematyce ekologicznej.
KaŜdego roku Dzień Ziemi jest obchodzony pod innym hasłem. Hasło tegoroczne to:
”RÓśNORODNOŚĆ W NAS. BIORÓśNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS”
Z tej okazji w Naszej szkole 22 kwietnia 2010 roku został przeprowadzony konkurs
w ramach którego poszczególne klasy przedstawiły swoje prezentacje związane
z tegorocznym hasłem i ideą dnia ziemi.
Prezentacje zostały ocenione przez komisje konkursowe w trzech kategoriach
wiekowych:
klasy I – III szkoły podstawowej
klasy IV – VI szkoły podstawowej
klasy I – III gimnazjum.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Klasy I – III szkoły podstawowej
I miejsce
klasa II A i II B
II miejsce
klasa I A
Klasy IV – VI szkoły podstawowej
I miejsce
klasa VI A
II miejsce
klasa IV A
III miejsce
klasa IV B

Klasy I – III gimnazjum
I miejsce
klasa I B
II miejsce
klasa II A
III miejsce klasa III B
.
Składamy serdeczne podziękowania Nadleśnictwu Czerniejewo za ufundowanie
nagród dla zwycięzców, drobnych upominków dla wszystkich uczestników oraz za udział
w obchodach Dnia Ziemi w Naszej Szkole.
Dziękujemy równieŜ Radzie Rodziców Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie,
p. Michalak ( Rzeźnictwo i wędliniarstwo), p.Jurewicz ( sklep Matteo ), p. Buczkowskiemu
( Zakład Mechaniki Pojazdowej ) za sponsorowanie wycieczek do lasu dla najlepszych klas.
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