
Podsumowanie „Dni Ekologicznych.” 
poniedziałek, 04 czerwca 2018 20:27

W ramach dni ekologicznych uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego
w Józefowie wzięli udział w działaniach ekologicznych, a były to m.in.:

  

  

Klasa Ia Uczestniczyła w działaniu pt. „ Zdrowo żyć”. W dniu 13.04.2018r. uczniowie mieli za
zadanie wykonać i spożyć zdrowe śniadanie. Spożycie posiłku poprzedzone było pogadanką na
temat zdrowego stylu życia oraz spożywania zdrowych posiłków. Uczniowie tej klasy mieli także
za zadanie wykonanie prac plastycznych pt. ” Lubię owoce i warzywa” -  piękne, kolorowe prace
zostały zamieszczone na wystawie w klasie.

  

  

Klasa IIa przygotowała i wykonała  „ Wiosenny Teatrzyk Ekologiczny” z piosenką pt.” Świat
woła o pomoc” ,  który zaprezentowała klasom    I-III. Uczniowie tej klasy wzięli także udział w
sprzątaniu terenu wokół szkoły w dniu 13.04.2018 r.

  

  

Klasy IIIa i IIIb w dniu 10.04.2018 r. wraz z wychowawczyniami odwiedziły Nadleśnictwo w
Józefowie, gdzie spotkali się z leśnikami na „Zielonej lekcji”. Leśnicy zaprosili wszystkich do
punktu edukacji przyrodniczo – leśnej „Leśna klasa” wyposażonego w wiele tablic
informacyjnych mówiących o rodzaju i zwyczajach zwierząt żyjących w naszych lasach. Dzieci
przypomniały sobie co wolno, a czego nie wolno robić w lesie. Rozmawiały o szkodnikach lasu i
sposobach ich zwalczania. Wszystkim podobał się „leśny budzik” - zegar wskazujący godziny
pobudki różnych ptaków. Następnie wszyscy przeszli na ścieżkę przyrodniczo – dydaktyczną.
Idąc nią leśnicy zapoznali uczniów z gatunkami drzew i krzewów, które można spotkać w
polskich lasach. Poruszano też wiele tematów dotyczących parków narodowych oraz ochrony
przeciwpożarowej naszych lasów.
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Klasy IVa i IVb  w dniu 10.04.2018r i 12.05.2018r.uczestniczyły w lekcji pt. „ Jak się nie dać
złowić nałogowi?”  Uczniowie wzięli udział w zajęciach profilaktyki antynikotynowej. Uczyli się
odmawiać, poznali skutki palenia papierosów i dowiedzieli się jakie są przyczyny palenia
papierosów. Zostali zachęceni do zdrowego stylu życia, wolnego od dymu tytoniowego.

  

  

Klasa Va

  

  

W ramach ,,Dni ekologicznych” klasa V a wykonała gazetkę ekologiczną na korytarzu szkolnym
na II pietrze, a także wzięła udział w zajęciach edukacyjnych w Roztoczańskim Parku
Narodowym dnia 10 maja 2018 r. razem z klasą V b. Obejrzeliśmy ekspozycję stałą
przedstawiająca bogactwo przyrody ożywionej i nieożywionej, a następnie film o Roztoczańskim
Parku Narodowym. Weszliśmy ścieżką dydaktyczną na Bukową Górę. Prowadziła nas na
południe ukazując Pomnik Pamięci Poległych Leśników oraz obszar ochrony ścisłej Bukowej
Góry. Zatrzymaliśmy się w kilku punktach, aby wspólnie rozpoznać rośliny tam występujące.

  

  

Klasa Vb wraz z wychowawcą w czasie lekcji wychowawczej poznała odnawialne źródła
energii, a także zalety wykorzystywania tych źródeł .Uczniowie udali się także na wycieczkę do
Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz do Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego  w
Zwierzyńcu.
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Klasa VIa uczestniczyła w dniu 13.04.2018r.  w działaniu „Zdrowe odżywianie – bomba
witaminowa na talerzu”.

  

  

Klasa VIIa uczestniczyła w dniu 11.04.2018r. w działaniu „Naturalne zasoby a odnawialne
źródła energii”.

  

  

Klasa VIIb także w dniu 11.04 2018r.  na lekcji wychowawczej uczestniczyła w działaniu pt. „
Jestem tym, co jem”.

  

  

Klasa IIa Gimnazjum na lekcji wychowawczej „ Czy mój dom jest ekologiczny” zastanawiała
się nad tym, co można zrobić dla przyrody w domu i najbliższym otoczeniu.

  

  

Klasa IIb Gimnazjum w ramach tygodnia ekologicznego uczniowie klasy II b gimnazjum
uczestniczyli 
 w zajęciach, których celem było uświadomienie problemu marnowania żywności oraz nauka
czytania etykiet. Uczniowie rozmawiali jak właściwie planować i robić zakupy, zastanawiali się
co jest przyczyną marnowania pożywienia, jak wyrzucana żywność wpływa na środowisko.
Podczas zajęć uczniowie poznali zasady czytania etykiet, dowiedzieli się na co warto zwracać
uwagę, jakie istotne dla naszego zdrowia informacje znajdują się na opakowaniu produktu.
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Klasa IIIb Gimnazjum na lekcji techniki  w dniu 14.04.2018r.omówiła temat odnawialnych
źródeł energii.

  

  

Świetlica szkolna także włączyła się w działania ekologiczne: uczniowie najpierw wykonali
ciekawe prace z różnych niepotrzebnych już przedmiotów,  a następnie przedstawili je  robiąc
wystawę na korytarzu.

  

  

ZDJĘCIA
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