
 

 

 

Szanowni Rodzice! 
 
W grudniu 2020 oraz w styczniu i lutym 2021 tematem wiodącym naszego Projektu  jest segregacja 

śmieci i recykling. 
Zaplanowane działania: 
1. Przeprowadzenie wśród uczniów naszej szkoły quizu wiedzy z recyklingu online w grudniu 2020 oraz 
w styczniu i lutym 2021 w  celu diagnozy wiedzy na w/w temat.  
 
2. Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną pt. „ Co to jest recykling i jak wpływa na 
środowisko” dla klas IV – VIII (Power Point, Prezi,). Istotnym elementem prezentacji mają być instrukcje 
dotyczące rodzaju śmieci, które wrzuca się do danego kosza. Najlepsze będą umieszczone nad koszami do 
segregacji śmieci , które będą zakupione z pieniędzy unijnych. Termin- 8 II 2021. Prace należy przesyłać 
do 

 p. Agnieszki Szczerbowicz (na Teams lub pocztę w dzienniku elektronicznym), 
 
3. Konkurs ekologiczno-techniczny  dla klas IV-VIII „ Recykling – tworzymy nowe” - wykonanie 
nowych, przydatnych przedmiotów ze starych i zużytych. Prace dostarczamy w formie filmu 
instruktażowego (z wykorzystaniem dostępnych aplikacji) lub galerii zdjęć. Praca indywidualna lub 
grupowa (2 osoby). Termin składania prac – 12 II 2021 do p. Bartosza Krzętowskiego (na Teams lub 
pocztę w dzienniku elektronicznym) 

 
4. Konkurs plastyczno- techniczny dla klas 1-3 „ Eko-zabawka” - wykonanie zabawki z odpadów 

i surowców wtórnych. Termin składania prac – 8 II 2021. Prace proszę przynosić do p. Izabeli Osieckiej 
sala B 203, 
 
5. Zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć szycia na maszynie  (zakupionych zostało 8 maszyn), na 
których uczniowie z klas V-VII będą uczyć się obsługi maszyny i szycia podstawowymi ściegami. 
Pierwszym wytworem uczniów będą torby z zużytych firanek , które można wykorzystać do pakowania 
owoców              i warzyw w sklepie. Chętni uczniowie mogą zapisywać się na zajęcia u p. Jolanty 
Jakubowicz, p. Magdy Masałeckiej i p. Marzeny Kowalskiej (na  poczcie w dzienniku elektronicznym). 
Zajęcia odbywać się będą od stycznia 2021. Termin i miejsce zajęć  będą podane po zebraniu chętnych. 
 
6. Ekologiczne warsztaty świąteczne  – świąteczne ozdoby bożonarodzeniowe wykonane z materiałów 
ekologicznych. Przygotowanie filmików instruktażowych dla uczniów naszej szkoły. (filmy przygotowały : 
p. Dorota Dąbrowska, p. Beata Cieślikowska, p. Marzena Kowalska, p. Magda Masałecka) 21-22 XII 
2020. 
 
7. Pokaz mody ekologiczno- odblaskowej (stroje wykonane z materiałów wtórnych) w czasie WOŚP. 
 

Zapraszamy do współpracy Rodziców, którzy mają wiedzę na temat segregacji śmieci lub 

recyklingu 

i chcieliby podzielić się swoją wiedzą z dziećmi w formie wykładu lub warsztatów.  

Zapraszamy do współpracy również tych Rodziców, którzy mają ochotę lub/oraz ciekawe pomysły 

dotyczące segregacji śmieci lub ponownego wykorzystania odpadów. 
 
 
Nasze działania można śledzić w zakładce ERASMUS+ na stronie internetowej szkoły.  
 

Osoby odpowiedzialne za realizację w/w  działań: 
Jolanta Jakubowicz 

Marzena Kowalska 

Magda Masałecka 
 
 

 


