SPRZĄTANIE ŚWIATA – 2011r.

Uczniowie naszej szkoły klas III - VI SP i I - IIIG zostali zaproszeni do udziału osiemnastej
juŜ edycji akcji Sprzątania Świata! Hasło przewodnie tegorocznej akcji „Sprzątania ŚwiataPolska 2011”to: "Lasy to Ŝycie - chrońmy je". Hasło to zostało ogłoszone przez ONZ w
Międzynarodowym Roku Lasów. Mamy mówić o skomplikowanym ekosystemie, znaczeniu
lasów dla człowieka, dbać o nie i nie zaśmiecać przez cały rok.
Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej Polaków oraz ich
odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz
rozwoju zrównowaŜonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w
szczególności w zakresie: rozwoju zrównowaŜonego, poszanowania zasobów naturalnych (w
szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami,
rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez
selektywną zbiórkę po recykling. Nasza akcja ze względu na pogodę miała miejsce dopiero w
poniedziałek – 26 września 2011r. Uczniom zostały przypomniane zasady bezpieczeństwa,
rozdano worki i rękawiczki zakupione przez UMiG oraz kamizelki odblaskowe, aby grupa
była widoczna na jezdni.
W akcji wzięło udział 153 uczniów i 15 nauczycieli pomimo tego, Ŝe akcja miała miejsce po
lekcjach. W tym roku zebrano bardzo duŜo śmieci w porównaniu do poprzednich lat.

Dlatego apelujemy!!! "Dbajmy o naszą małą Ojczyznę, którą jest miasto Czerniejewo".
Na zakończenie Sprzątania dzięki uprzejmości sponsorów i włączeniu się ich do akcji miało
miejsce ognisko. SpoŜywaliśmy posiłek na świeŜym powietrzu. Była kiełbaska, chlebek,
ketchup, napoje, słodycze.
BARDZO DZIĘKUJEMY SPONSOROM ZA DAR PŁYNĄCY PROSTO Z SERCAFirmom:
- RZEŹNICTWO I WĘDLINIARSTWO p. L. MICHALAK,
- PIEKARNIA SMAKOSZ p.L. WIATROWSKI,
- PRYWATNE PRZED. HANDLOWO-USŁUGOWE p.K.MICHALAK,
- SKLEP SPOśYWCZO-PRZEMYSŁOWY p.B.GOŁĄB,
- URZĄD MIASTA I GMINY,
- ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH - STOŁÓWKA,
oraz za słodycze, rogaliki, "droŜdŜowka" NAUCZYCIELOM i p. CZ. POCZASIAK

W tygodniu poprzedzajacym Sprzatanie Świata dla klas I - III odbył się

Konkurs plastyczny i konkurs wiedzy o lesie
Do konkursu przystąpiło 19 osób reprezentujących swoje klasy. Zadaniem konkursowym dla
najmłodszych było wykonanie kolorowanki. W tej kategorii nie przyznano wyróŜnień.
Wszystkie prace zostały wywieszone w holu szkoły. Klasy II i III rozwiązywały test o lesie,
składający się z 23 pytań. Po wykonaniu zadań przez uczniów, zostały one sprawdzone przez
Komisję Konkursową, która postanowiła wyróŜnić:
Martynę Hildebrańską
Tymoteusza Braciszewskiego
Zuzannę Maćkowiak
Konrada Gorzelańczyka
Zofię Wojciechowską
Radosława Świdurskiego
Aleksandrę Marchlewską
Koordynatorzy akcji

