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Cele projektu: 

 
1) zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów; 

2) kształtowanie i promowanie proekologicznych zachowań dzieci 

w codziennym życiu; 

3) upowszechnienie działalności szkoły w środowisku lokalnym 

- sprawozdanie z działalności ekologicznej szkoły na zebraniu rodziców; 

- strona internetowa szkoły; 

- wiadomości w lokalnej gazecie „Skibowy Kamień”; 

- strona internetowa Urzędu Gminy w Limanowej; 

- strona internetowa Powiatowego Centrum Ekologicznego w Limanowej. 
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AKCJE EKOLOGICZNE █ 

 
SPRZĄTANIE ŚWIATA 

W naszej szkole sprzątanie terenu wokół szkoły i najbliższej okolicy to nie tylko jednorazowa akcja, 

ale systematyczne zadanie dla uczniów. Każda klasa wraz z wychowawcą dba o wyznaczony rejon 

wokół placówki. Co więcej – sprzątamy również pobliski las. W akcji wspomaga nas Powiatowe 

Centrum Ekologiczne w Limanowej, które wyposaża szkoły w worki. 

 

       
 

ŚWIĘTO DRZEWA 
Od kilku lat uczestniczymy w Święcie Drzewa we współpracy z Nadleśnictwem Limanowa 

i Starostwem Powiatowym w Limanowej. W tym roku akcję rozpoczęliśmy od posadzenia 

symbolicznego drzewka na szkolnym podwórku. Następnie odbył się krótki apel podczas którego 

wszystkie klasy zaprezentowały wykonane przez siebie plakaty pod tytułem „Drzewo”. Zadaniem 

uczniów była dowolna interpretacja tematu. Pojawiło się m.in.: drzewo 4 pór roku, dąb jako król 

drzew, wieloowocowe drzewo, drzewo jako symbol życia (wytwarzające tlen). Następnie 

członkowie szkolnego Koła Przyrodniczego w obecności zgromadzonych osób złożyli ślubowanie 

ekologiczne. Na zakończenie spotkania z panem leśniczym uczniowie klas 0-3 posadzili w skrzynce 

nasiona drzew. Pan leśniczy z Nadleśnictwa w Limanowej wręczył legitymacje członkom koła 

przyrodniczego „Mali Przyrodnicy” i zaprosił uczniów na szlaki ścieżki przyrodniczej „Ostra”. 
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OTWARCIE PTASIEJ STOŁÓWKI 
 W grudniu uczniowie klas I-III uroczyście 

otworzyli ptasią stołówkę. Było to tym bardziej 

uroczyste, że mieliśmy nowy karmnik wykonany 

przez wujka jednego z uczniów. Co prawda była 

raczej wiosenna pogoda, ale chcieliśmy 

przyzwyczaić ptaki do miejsca, w którym podczas 

mrozów znajdą pożywienie. Oczywiście najpierw 

przypomnieliśmy uczniom czym można 

dokarmiać ptaki i dlaczego warto to robić. 

Jednym z powodów (oprócz pięknego wyglądu 

i śpiewu) jest zwalczanie przez nie owadów. 

 

 

 

AKCJA „ŚWIĄTECZNE STROIKI” 
W grudniu został przeprowadzony rodzinny konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny. Była to 

doskonała okazja, żeby porozmawiać z uczniami na temat ochrony drzew. 

 

       
 

EKOLOGICZNE POWITANIE WIOSNY 
21 marca uczniowie klas 1-3 zamknęli ptasią stołówkę. Powitali wiosnę biorąc udział w pracach 

porządkowych wokół szkoły. Podziwiali także pierwsze wiosenne kwiaty, krzewy i obserwowali 

rozwijające się pąki na drzewach. W czystym otoczeniu piękno wiosennej przyrody będzie jeszcze 

bardziej widoczne. 
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ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 
22 kwietnia zorganizowano apel z okazji Światowego Dnia Ziemi. Uczniowie klasy IV przygotowali 

przedstawienie ekologiczne pt. „Nasz wspólny dom”. Przedstawienie propagowało ochronę 

przyrody i zapobieganie jej dewastacji. Podczas apelu wręczono dyplomy uczestnikom 

międzyklasowego konkursu ekologicznego, konkursu plastycznego pt. „Mamy tylko jedną Ziemię” 

oraz nagrody książkowe dla uczniów, którzy szczególnie wyróżnili się w realizacji projektu „Czysta 

Małopolska”. 

 

       
 

AKCJA „CZYSTA WIEŚ” 
Członkowie koła przyrodniczo-ekologicznego umieścili 

odezwę na tablicy ogłoszeń, w której poprosili wszystkich 

mieszkańców o zachowanie czystości na terenie wsi. 

 

 

 

 

 

 

 

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH 
W szkole prowadzona jest systematycznie zbiórka zużytych 

baterii. 
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PROJEKTY █ 

 
OGÓLNOPOLSKI  PROJEKT „ODPAKOWANI” 

Uczniowie klas 1- 6 biorą udział w ogólnopolskim projekcie „Odpakowani”. Projekt ten trwa od 

września 2015 do końca czerwca 2016 r. Jego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej w 

zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi. Podczas zajęć uczniowie korzystają ze strony 

internetowej projektu (m.in. gry, filmy, komiksy). Uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim 

konkursie fotograficznym „Moja EKOokolica” oraz konkursie plastycznym pn. „Przetwarzam, więc 

jestem”. 

 

       
 

       
 

      



8 

 

PROGRAMY █ 

 
MY TEŻ WYBIERAMY WODĘ! 

 
Ogólnopolski program edukacyjny „Wybieram wodę” to wspólna inicjatywa Polskiego 

Towarzystwa Dietetyki oraz Instytutu Promocji Zdrowia i Dietoterapii. Program realizowany jest od 

września 2015r. i potrwa minimum trzy lata. W ramach projektu została uruchomiona strona 

internetowa stanowiąca multimedialną platformę edukacyjno-informacyjną. Celem programu jest 

propagowanie racjonalnego gospodarowania 

wodą i jej oszczędzanie. Podczas warsztatów 

uczniowie klas 1-6 zapoznali się z zasobami 

słodkiej wody na kuli ziemskiej, znaczeniem 

wody dla funkcjonowania ludzi, zwierząt i roślin. 

Rozmawiano także o skutkach niedoboru wody. 

W ramach programu zostały przeprowadzone 

zajęcia dla uczniów klas 1-6 według zaleceń 

organizatora. Uczniowie wzięli udział 

w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod 

nazwą „Wybieram wodę”. Odbył się konkurs dla 

uczniów klas 4-6 pn. „Oceany i morza świata”. 

Młodsi koledzy przygotowali prace plastyczne pt. 

”Znaczenie wody”, z których wykonali piękne plakaty. 22 marca w Dniu Światowego Dnia Wody 

zorganizowano apel, na którym przedstawiono sprawozdanie z realizacji programu oraz nagrodzono 

uczniów biorących udział w konkursach. Oczywiście nie zapomniano o pobliskim potoku – koło 

przyrodniczo-ekologiczne stanęło na wysokości zadania i zadbało, żeby potok został należycie 

wysprzątany. Za udział w programie szkoła otrzymała certyfikat. 
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WARSZTATY I SZKOLENIA █ 

 
WARSZTATY  DLA UCZNIÓW  I  NAUCZYCIELI 

 
GRUDZIEŃ 2015r. 

W grudniu odbyły się w szkole warsztaty na temat „Ochrona wody, powietrza i gleby” prowadzone 

przez specjalistów z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Limanowej. W warsztatach brali udział 

uczniowie oraz nauczyciele, a celem było uświadomienie uczniom, że czysta woda, powietrze 

i gleba to podstawa życia człowieka. Wiadomości z tych warsztatów przygotowały uczniów do 

konkursu plastycznego w ramach projektu „Czysta Małopolska”. 

 

       
 

       
 
 

MARZEC 2016r. 
 

W ramach programu „Wybieram wodę” odbyły się warsztaty na temat „Znaczenie wody dla żywych 

organizmów”. Efektem były plakaty wykonane przez uczestników zajęć. 
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KWIECIEŃ 2016r. 
 

Uczniowie klas 1- 6 wzięli udział w warsztatach na temat 

„Co to jest recykling”. Przypomniano również jak należy 

segregować odpady. 

 

 

 

    

 

 

 

  SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI 
 

„Święto Drzewa – wśród pól” 

 
Nauczyciel odpowiedzialny za szkolny Program Ekologiczny 

systematycznie uczestniczy w szkoleniach organizowanych 

przez Powiatowe Centrum Ekologiczne w Limanowej. 

W lutym 2016r. odbyła się konferencja pt. „Święto Drzewa - 

wśród pól” zorganizowana w ramach projektu Klubu Gaja pod 

tym samym tytułem. Został on dofinansowany przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Patronat nad projektem objęli: minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa małopolskiego oraz 

wojewoda małopolski. Oczywiście nie mogło być inaczej 

i nasza szkoła przystąpiła do projektu. Już w maju odbędą się pierwsze warsztaty dla uczniów, które 

przeprowadzą pracownicy Klubu Gaja. 
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Klub Naszej Ziemi █ 

 
W szkole prężnie działa koło przyrodniczo-ekologiczne. Należą do niego uczniowie klasy II i III. 

Członkowie koła aktywnie uczestniczą w szkolnych programach, projektach, akcjach czy 

konkursach przyrodniczo-ekologicznych. Chętnie biorą udział w wycieczkach terenowych, 

spotkaniach z pasjonatami przyrody, sezonowo dokarmiają ptaki, poznają ciekawostki przyrodnicze, 

zasady segregowania odpadów itp. Członkowie koła założyli Klub Naszej Ziemi, który działa pod 

patronem Fundacji NASZA ZIEMIA. Członkowie klubu systematycznie przesyłają sprawozdania 

z niektórych wydarzeń na stronę internetową klubu. 
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KONKURSY SZKOLNE █ 

 
W szkole odbyło się wiele konkursów: 

 
 Szkolny konkurs plastyczny dla klas 1-3 „Moje ulubione zwierzątko” z wykorzystaniem 

odpadów.  

 

       
 

 Konkurs plastyczny „Szkolny recykling - czyli robimy „coś” z niczego”. 

 

 Konkurs plastyczny „Przetwarzam, więc jestem”. 
 

 Szkolny konkurs plastyczny dotyczący ochrony powietrza, wody i gleby pt. „Środowisko 

ponad wszystko”. 

 

 Rodzinny konkurs plastyczny „Mamy tylko jedną Ziemię”. 

 

 Szkolny konkurs wiedzy „Oceany i morza świata”. 

 

 Międzyklasowy ekologiczny konkurs wiedzy dla klas 4-6. 
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GAZETKA INFORMACYJNA █ 

 

 
Przez cały okres trwania projektu prowadziliśmy działalność informacyjną. Służyła temu gazetka na 

szkolnym korytarzu zawierająca informacje na temat akcji, projektów, programów, konkursów, 

warsztatów czy spotkań z zaproszonymi gośćmi. Było to doskonałe miejsce do eksponowania 

osiągnięć uczniów. 
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NASZE OSIĄGNIĘCIA █ 

  
OSIĘGNIĘCIA UCZNIÓW 

 

 Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w powiatowym konkursie plastycznym 

pn. „Dbam o czyste powietrze”. 

 

Konkurs był częścią projektu realizowanego w ramach Programu Priorytetowego edukacja 

ekologiczna współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

a skierowanego do szkół, świetlic 

środowiskowych, bibliotek i Gminnych 

Ośrodków Kultury z terenu powiatu 

limanowskiego. Organizatorem konkursu 

było Stowarzyszenie Razem dla Regionu. 

Spośród 193 nadesłanych prac z powiatu 

limanowskiego wyróżniona została praca 

Oliwii Smoleń z klasy II. 
 

 21 października 2015r. odbył się III Powiatowy Konkurs Krajoznawczo-Ekologiczno-

Przyrodniczy w Krosnej. 

 

Organizatorami byli: Szkoła Podstawowa w Krosnej, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo 

Limanowa i Koło Łowieckie „Szałas” w Ujanowicach. Konkurs został objęty honorowym 

patronatem Starosty Limanowskiego – pana Jana Puchały - oraz Wójta Gminy Laskowa - 

pana Czesława Stanisławczyka. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o powiecie 

limanowskim, jego geografii, zwierzętach, 

roślinach oraz rozwijanie zainteresowań 

ekologicznych. Naszą szkołę 

reprezentowała uczennica klasy IV Beata 

Włodarczyk, która zdobyła wyróżnienie. 
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OSIĄGNIĘCIA NAUCZYCIELI 

 

Powiatowe Centrum Ekologiczne ma już 10 lat! 

 

Z okazji 10-lecia PCE został zorganizowany konkurs dla nauczycieli powiatu 

limanowskiego o tytuł „Ekonauczyciel Powiatu Limanowskiego”. Celem konkursu 

było wybranie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu 

edukacji ekologicznej w szkołach powiatu limanowskiego. Konkurs miał za zadanie 

uhonorować zrealizowane działania 

w zakresie działań ekologicznych 

i rozpowszechnianie dobrych przykładów 

w tym zakresie. Nauczyciel naszej szkoły 

zdobył zaszczytne trzecie miejsce. 
 

    
 

 

 



16 

 

 

 
 

 

 

 

Ziemia – zielona wyspa 

 

Nie warto mieszkać na Marsie, 

Nie warto mieszkać na Wenus. 

Na Ziemi jest życie ciekawsze  

Powtarzam to każdemu. 

 

Bo Ziemia to wyspa zielona 

Wśród innych dalekich planet. 

To dom dla ludzi i zwierząt, 

Więc musi być bardzo zadbany. 

 

        H. A. Cenarska 
 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator projektu: Kazimiera Pociecha 

 
 


