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Szkolny Dzień Ekologii 

 Od 10 października do kooca grudnia niemal wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w 

projekcie edukacyjnym „Ekologiczna Szkoła”, współfinansowanym ze środków unijnych. 

 Warto wspomnied, że jako szkoła mamy ekologiczną tradycję – wielokrotnie wygrywaliśmy 

gminny konkurs „Klasa przyjazna środowisku”, polegający na zbiórce surowców wtórnych. Z  

ogromnym więc zaangażowaniem braliśmy udział w projekcie, który pozwolił nam pogłębiad naszą 

wiedzę i świadomośd ekologiczną.  

 Zajęcia zakooczyły się 22 grudnia. Obchodziliśmy wtedy Szkolny Dzieo Ekologii. Była to okazja, 

aby zaprezentowad efekty działao grup projektowych. Zaproszeni goście podziwiali prace stworzone z 

surowców wtórnych przez grupę artystyczną, plakaty-wykresy przygotowane przez grupę z 

matematyki czy prezentację o korzyściach i zagrożeniach Internetu wykonaną przez grupę 

informatyczną. Finałem uroczystości było wspólne tworzenie „Dekalogów ekologicznych”, pod 

przewodnictwem grupy ekologicznej. Każdy mógł się wykazad wiedzą i zaangażowaniem, tworząc 

zbiór zasad, które będzie stosował każdego dnia jako młody ekolog. 

 Tworzenie dekalogów uświadomiło małym i dużym uczestnikom imprezy, że aby żyd 

ekologicznie nie potrzeba wielkich wysiłków i wyrzeczeo. W ochronie środowiska pomagają czynności 

typu: zakręcanie wody w  kranie podczas mycia zębów, czy zamykanie drzwi wejściowych do szatni. 

Te drobne uczynki pomnożone przez sporą liczbę dzieciaków i ich rodziców spowodują oszczędnośd 

energii i wody, a tym samym przyczynią się do ochrony środowiska – a przecież właśnie na tym 

wszystkim Młodym Ekologom zależy najbardziej. 

(uczestnicy zajęć wyrównawczych z j. polskiego) 

 

 

The School Ecology Day 

 Almost all student of our school took part in the educational project „Eco-school”, co-

financed by the European Union, which took place between 10th October and the end of December.   

 It’s worth mentioning, that our school has an eco-friendly tradition - we have already won 

the competition “Eco-friendly class”, held in our district, many times. We participated in the project 

with great commitment. It helped us broaden our knowledge  and eco-awareness.  

 All classes finished on 22th December, when we celebrated the School Ecology Day. It was an 

opportunity to present the results of all the groups participating in the project. The invited guests 

admired the crafts made from recyclable materials by the arts-and-crafts-group, the chart-posters 

prepared by the maths group or the presentation about the benefits and the dangers of the Internet 

presented by the IT-group. The conclusion of the day was the collective preparation of a “Eco-

Decalogue”, conducted by the ecology group. Everyone could show their knowledge and 

commitment by creating a set of rules to be used every day. 

 Preparing the decalogues made the young and the little older participants aware of the fact, 

that you don’t need great efforts and sacrifice to be eco-friendly. Activities like turning off the water 

or closing the locker room doors can help as well! Those small acts, multiplied by the number of 

children and their parents, can cause energy and water savings and contribute to protecting the 

environment. And that’s what the little environmentalist care about! 

(translated by the participants of the Eco-English group) 


