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EKO ZESPÓŁ tworzą Anna K. Patryk W. Milena J. Maciej S. Agata B. 
opiekunem jest Grzegorz C. 

 

 

 

 
 

 
Wszystkim leży na sercu dobro naszej planety Ziemi 
bo bez niej i nasze istnienie jest niemożliwe. Dlatego 
wychodzimy naprzeciw potrzebie ochrony ziemi i 
walczymy o zmianę naszych nawyków zagrażających  
środowisku na takie, które mu sprzyjają. ZMIENIAJ 
NAWYKI NIE KLIMAT. Taki cel ma akcja „Stop 
Zmianom klimatu” w której nasza szkoła bierze udział. 
Stworzyliśmy „Eko zespół Zielony Liść”, 
Naszym zadaniem jest opracowanie zasad 
sprzyjających ochronie środowiska naturalnego, 
które  zostaną jeśli zostaną wdrożone przez nas i  
wszystkich ludzie na świecie powstrzymają 

niekorzystne dla naszej planety zmiany klimatu. 
Musimy je wdrożyć aby 
OCALIĆ NASZĄ MATKĘ Ziemie, ABY OCALI Ć 
NAS SAMYCH!  Organizatorem Konkursu jest  
Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Konkurs 

 
                  
 

  
 
 
 
 
 
 
"Zmieniaj nawyki - nie klimat!" ma na celu 
rozpowszechnienie wiedzy na temat zmian 
klimatycznych i metod przeciwdziałania tym 
zmianom oraz poszerzenie świadomości 

społecznej w dziedzinie ekologii. W drugiej części 
konkursu przeprowadzona zostanie zbiórka 
ELEKTRO ODPADÓW. Będziemy zbierać w 
szkole, lodówki, pralki, telewizory , komputery, 
elektronarzędzia i wszelkie inne rzeczy działające 
na prąd elektryczny. 
EKOZESPÓL ZWRACA SI Ę DO WSZYSTKICH 
UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW 
OŚRODKA O ZBIERANIE ELEKTRO ŚMIECI W 
SWOICH DOMACH I ROZPROPAGOWANIE TEJ 
AKCJI WŚRÓD RODZINY, KOLEGÓW 
ZNAJOMYCH. POINFORMUJCIE ICH, ŻE  DO 
SZKOŁY MOŻNA PRZYNIEŚĆ  NIEPOTRZEBNY 
SPRZĘT ELEKTRYCZNY UŻYWANY W 
GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, JAK 
LODÓWKI, PRALKI, ZMYWARKI, KUCHNIE,  
ITELEWIZORY, KOMPUTERY, MIKSERY, 
RADIA, WIERTARKI, PILARKI SZLIFIERKI ITP., 
SPRZĘT ELEKTRYCZNY. ZBIÓRKA B ĘDZIE 
TRWAŁA DO 11 KWIETNIA 2014 KIEDY TO 
NASTĄPI ODBIÓR TEGO SPRZĘTU PRZEZ 
WYSPECJALIZOWANA FIRM Ę DOKONUJĄCĄ 
UTYLIZACJI TAKIEGO SPRZ ĘTU! 
Przypominamy, że sprzęt elektryczny jest bardzo 
szkodliwy dla środowiska naturalnego i nie wolno 
go wyrzucać do lasu czy na śmietnik pod karą 
grzywny. 
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Ogromna ingerencja i ekspansja człowieka w 
środowisku naturalnym prowadzi do wielu 
negatywnych konsekwencji, w tym między innymi 
ocieplenia klimatu. W związku z tym, że jest to 
proces powolny i długotrwały, ludzie odczuwając 
drastyczne skutki globalnego ocieplenia nie 
utożsamiają ich z własną działalnością. Biorąc pod 
uwagę fakt, że prawie każda nasza czynność 
zwiększa pulę gazów cieplarnianych, powinniśmy 
podjąć działania zmniejszające wielkość emisji z 
jednoczesną oszczędnością własnego budżetu 
domowego. Każdy z nas może chronić klimat!  
 

1. OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ W DOMU I W PRACY 

• kupuj sprzęt AGD energooszczędny (klasy 
A),wymień żarówki na energooszczędne 

• wyłączaj lampy oraz urządzenia z których 
nie korzystasz, 

• regularnie rozmrażaj lodówkę, przed 
włożeniem jedzenia do lodówki ostudź je. 

• gotuj potrawy pod przykrywką, 
• obniż temperaturę w domu, termostatem 

nie przez otwieranie okien 
• nie zostawiaj urządzeń włączonych na 

„stand by”, ładowarek w gniazdku ( np. 
telefon) 

2. OSZCZĘDZAJ WODĘ  

• zakręcaj kran kiedy myjesz zęby, bierz 
prysznic zamiast kąpieli 

• na kranie zamontuj perlator, by zmniejszyć 
zużycie wody.  

• pralkę i zmywarkę włączaj tylko gdy są 
pełne, wybieraj oszczędny program prania. 

• jeśli masz ogród, podlewaj go późnym 
wieczorem lub wcześnie rano gdy jest 
chłodniej. 
 

3. WYBIERAJ TRANSPORT 
KORZYSTNY DLA ŚRODOWISKA 

• staraj się poruszać pieszo lub rowerem, a 
nie samochodem, 

• korzystaj z transportu publicznego, 
4. KUPUJ INTELIGENTNIE  

• wybieraj produkty krajowe, sezonowe.  
• wybieraj produkty jak najmniej opakowane, 

najlepiej wykonane z surowców wtórnych 
• nie używaj jednorazowych toreb foliowych.  

5.REDUKUJ ILOŚĆ ŚMIECI 

• kupuj tak aby pozostawić jak najmniej 
śmieci, 

• jeśli masz możliwość, kompostuj odpady 
organiczne. 

• segreguj odpady, 
• wybieraj papier makulaturowy, jego 

produkcja pochłania ok. 70% mniej energii 
• zapisuj zeszyty do końca, a  papier drukuj 

dwustronnie. 
• nie pal śmieci, mają niską wartość , a 

wszystkich trują.  
 

TURYSTYCZNE MIKOŁAJKI 2013 

 

Wspólne zdjęcie u bram Puszczy Jodłowej 

W dniach 7-8 grudnia 2013 roku, odbyły się XVIII 

Turystyczne Mikołajki s SKKT –PTTK Nr 279 „ 

Jędrusiowe”  W tegorocznej imprezie udział wzięły 54  

osoby. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu 

znamienitych gości z zarządu PTTK,  a także nasz były 

ksiądz katecheta Marian Marszałek. Zabawa była 

bardzo udana .   
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 Wspólne zdjęcie z Mikołajem 

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY 

Jak co roku , Nasze Panie: . Beata. Wolnowska,             
Iwona. Nawrot i Beata. Grabowska przygotowały 
kiermasz, na którym mogliśmy podziwiać 
przepiękne ozdoby świąteczne. Wszystkie 
dekoracje zostały wykonane przez uczniów 
PSPdP pod czujnym okiem naszych Pań. 

Ozdoby świąteczne na stoisku koło "Stokrotki" 

Można było zobaczyć i zakupić: pachnące pierniki, 
błyszczące bombki, milutkie choinki i inne 
cudeńka, a wszystko po to, by nasi uczniowie 
zebrali pieniążki na wycieczkę. W przedsięwzięciu  
wzięły udział klasy III B , IIIC, III D. Do 
zarobkowania na kiermaszach przygotowują się 
już od początku roku szkolnego. Zbierają szyszki, 
orzechy, suszą i barwią potrzebny do stroików 
materiał roślinny. Planują i robią zakupy. Jest to 
zawsze duże wyzwanie. W krótkim czasie 
przygotowują : bombki , choinki z szyszek, piórek, 
makaronu i pistacji, stroiki i girlandy świąteczne, 
anioły z masy solnej. Na  stoisku nie może 
zabraknąć  efektowych choinek i zawieszek z 
piernika. Wypiekanych o różnych kształtach i 

fantazyjne ozdobionych lukrem. Mamy nadzieję, że 
funduszy wystarczy na jakiś super wyjazd! 

 
Za zebrane pieniądze pojedziemy na wycieczkę. 

W tym roku  na niecodzienny pomysł wpadli 

organizatorzy Jaseł Bożonarodzeniowych:                       

ks. Mariusz Wierzba wraz z p. B. Ruszewską. I to 

był pomysł na szóstkę!!!  

 

wspólne zdjęcie po przedstawieniu 

Po wielu morderczych próbach powstało cudowne 
widowisko. We wszystkie role wcielili się nasi 
uczniowie i już widać „ nowe gwiazdki i 
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gwiazdorów”. A wszystko to, obejrzeli nasi goście- 
sponsorzy z dobrymi serduszkami, którzy 
przyjechali z Warszawy  „obładowani” prezentami. 
W imieniu wszystkich obdarowanych- serdecznie 
dziękujemy☺ i ZAPRASZAMY 
 

NAJWYŻSZA ŚREDNIA 
Cóż, nie dawno zaczął się nowy rok szkolny, a tu 
już oceny semestralne wystawione. Wszyscy się 
staraliśmy, aby były jak najwyższe. Nie wszyscy 
jednak dysponują możliwościami, aby uzyskać 
średnią: 5.0. niektórym już niewiele brakuje. Są to: 

1.Elwira Zakrzewska śr. 4,77 

2.Anna Kołodziejczyk  4,75 

3.Paciorek Patrycja 4,62 

4.Wioleta Tomczak  4,57 

5.Małgosia Kwaśniewska 4,57 

6.Milena Jarosz 4,5 

Gratulujemy !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Humor z ław szkolnych 
Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze 
szkoły. 
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy. 
- Dlaczego? 
- Nie musisz kupować książek na przyszły rok - 
zostaję w tej samej klasie. 
 
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru 
To Hasło RADOSNE ŚWIĘTA 
 
Uczniowie nagrodzeni : 

Poszło Wam świetnie. Dotarło do nas aż 12 
rozwiązanych karteczek. Większość była 
prawidłowo rozwiązana. Jednak uwagę jury 
zwróciły dwie prace, które zostały bardzo starannie 
i bezbłędnie rozwiązane oraz oznaczone hasłem, 
dlatego nagrody główne otrzymują: 

Angelika Senator  z kl. I app 
Aldona Dr ągowska  z kl. Ia pp 
 
 

pozostałe  osoby zapraszamy po nagrody 
pocieszenia. Nagrody słodkościowe do odebrania 
są u p. E. Radomskiej 
 
DZIŚ  QUIZ EKOLOGICZNY  
1.Montowane na dachu urządzenie do pozyskiwania 
energii słonecznej to: 
A) Korektor słoneczny 
B) Kolektor słoneczny 
C) Kontener słoneczny 
D) Konserwant słoneczny 

2. Który z wymienionych rodzajów energii NIE 
JEST energią odnawialną 
A) Energia wodna 
B) Energia wiatrowa 
C) Energia atomowa 
3. Recykling to: 
A)Segregowanie śmieci ze względu na materiał, z 
którego są wykonane 
B)Niszczenie odpadów w sposób bezpieczny dla 
środowiska 
C) Naprawianie zepsutych urządzeń i przedmiotów 
codziennego użytku i ponowne ich użytkowanie. 
D) Ponowne wykorzystanie materiałów lub 
substancji z odpadów do wytworzenia nowych 
produktów 
4) Gęste, silnie zanieczyszczone powietrze wiszące 
nad miastem to: 
A) Kurzawa  B)Smog  C)Mgła     D)Mżawka 
5) Co należy zrobić ze zużytymi bateriami? 
A) Trzeba je wyrzucić do specjalnych pojemników. 
B) Wyrzuca się je do kosza na śmieci. 
C)  Najlepiej zakopać je w ziemi. 
D) Wyrzuca się je do pojemnika na plastik lub                             
puszki. 
6) Opady atmosferyczne, o dużym stężeniu siarki lub 
azotu, powodujące degradację środowiska 
naturalnego to: 
A)czarny deszcz 
B) opad konwekcyjny 
C) czerwony deszcz 
D) kwaśny deszcz 
7. Co oznacza ten symbol umieszczony na 
opakowaniu produktu 
A) Opakowanie nadaje się do recyklingu. 
B) Opakowanie jest biodegradowalne. 
C)Opakowanie nadaje się do ponownego użytku. 
D) Opakowanie nadaje się do spożycia 
 
 
 
 
 
Na odpowiedzi czekamy do 7 III 2014 
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