III OGÓLNOPOLSKI EDUKACYJNY PIKNIK EKOLOGICZNY

14 maja 2011r ( sobota ) w Pobiedziskach odbył się kolejny – III Ogólnopolski
Edukacyjny Piknik Ekologiczny. Częścią Pikniku był popularnonaukowy rajd terenowy
zorganizowany dla młodzieŜy gimnazjalnej. Celem rajdu była popularyzacja wiedzy
ekologicznej poprzez róŜne, atrakcyjne formy przekazu, poznanie walorów krajobrazowych
i turystycznych gminy Pobiedziska, promocja zdrowego stylu Ŝycia.
W rajdzie uczestniczyło 25 druŜyn młodzieŜy gimnazjalnej z całej Polski, a takŜe po
jednej druŜynie z Niemiec i z Francji. Rajd terenowy odbył się na terenie Parku
Krajobrazowego Promno i miał długość ok. 8,5 km. DruŜyny składające się z 3-5 uczniów
wraz z opiekunem poruszały się po trasie korzystając z map. Na trasie rajdu znajdowały się
stanowiska, na których realizowane były konkurencje przygotowane przez pracowników
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach, Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz leśników. MłodzieŜ musiała między innymi
rozpoznawać sadzonki i pnie drzew, tropy zwierząt, trofea łowieckie, głosy ptaków, nazwać
specyficzne narzędzia i przyrządy stosowane w leśnictwie, dokonać pomiarów i obliczeń
hydrologicznych i meteorologicznych, przeprowadzić segregację śmieci, dokonać pomiaru
obwodu drzew, rozwiązać test składający się z 10 pytań z zakresu ekologii i ochrony
środowiska.
Po raz trzeci Gminę Czerniejewo reprezentowało 4 uczniów Zespołu Szkół
Publicznych

w Czerniejewie: Monika Adamczewska, Michał Lewandowski, Kamil

Rychlewicz i Dominik Szała – wszyscy z klasy III b. Finał Rajdu odbył się na terenie
zlokalizowanym przy Zespole Szkół w Pobiedziskach.
I miejsce i nagrodę – tablicę interaktywną, projektor i głośniki zdobyli gimnazjaliści
ze Świebodzic (woj. dolnośląskie) uzyskując 61 punktów.
MłodzieŜ z Czerniejewa reprezentująca Naszą szkołę ponownie stanęła na podium
zdobywając wysokie II miejsce ( 60 punktów ), za które szkoła otrzymała notebook,
projektor multimedialny oraz rozwijany ekran.
III miejsce ( 57 punktów ) wywalczyła reprezentacja ze szkoły w Stęszewie
wygrywając projektor i ekran.
Gratulacje dla reprezentacji Naszej Szkoły i sukcesów w kolejnym Ogólnopolskim
Edukacyjnym Pikniku Ekologicznym.
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