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W ramach realizacji tematyki ekologicznej w latach 2018-2020 zostały przeprowadzone 

następujące akcje i przedsięwzięcia: 

1. Udział uczniów w przedsięwzięciach organizowanych przez PSS w Łasku  i Starostwo 

Powiatowe w Łasku:   

- Konkurs w  celu promowania aktywnego trybu życia bez nałogów w ramach obchodów 

Światowego Dnia rzucania Palenia - NIE CHCEMY PALENIA! WOLIMY ĆWICZENIA!( 

2018)  

- Światowy Dzień Bez Tytoniu - „Papierosów nie palimy, za to dobrze się bawimy” konkurs 

na skecz antynikotynowy - III miejsce ( 2019 )  

2. Udział w akcjach o zasięgu ogólnopolskim  

- Obchody Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem „Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla 

klimatu!”. Udział w grze terenowej- III miejsce. W ramach obchodów TEG w ZSM-T zostały 

przeprowadzone lekcje o tematyce skutków globalnego ocieplenia, prezentacje, filmy 

edukacyjne dotyczące świadomości istnienia zjawisk i współzależności o charakterze 

globalnym. ( 2019)  

- Obchody Dnia Ziemi. – prelekcje , informacje na fb na temat szanowania środowiska 

naturalnego i zmiany  złych nawyków. 

- Udział 6 uczniów ZSM-T w Ostrowie w Projekcie pt.: „Save nature” w ramach Programu 

Erasmus +, który odbył się w Stambule w  Turcji. Podczas Projektu promowana była wiedza 

na temat ochrony środowiska, gospodarki wodnej, czystości wód,  rozwiązywania problemów 

środowiskowych  w krajach europejskich , kładąc nacisk na ochronę jezior, rzek, mórz i 

ochronę plaż nadmorskich Projekcje uczestniczyła młodzież ze Szwecji, Turcji, Estonii, 

Hiszpanii, Litwy, Polski, Bułgarii oraz Rumunii.  

3. Ekologiczne inicjatywy szkoły 

- Czyn społeczny - Sadzenie, pielenie, grabienie... czyli wielkie sprzątanie parku. ( 2019) 

- Akcja „Sprzątanie świata”  - uczniowie uczestniczyli wakcji  porządkując teren szkoły                      

i okolicy. ( wrzesień każdego roku)  



- Szkolny Konkurs wiedzy ekologicznej – przedsięwzięcie cykliczne organizowane każdego 

roku. ( 2018 – 2020) 

- lekcje o charakterze ekologicznym w ramach zajęć przyrody, biologii, geografii - apel 

dla wszystkich klas o racjonalnej gospodarce odpadami, w spotkanie o tematyce ekologicznej 

dotyczące istniejącej w szkole segregacji śmieci, z obowiązującym systemem segregowania 

odpadów w szkole, gminie i powiecie, dyskusja na temat  sposobów zmniejszenia ilości 

produkowanych śmieci i znaczeniu recyklingu odpadów, przygotowanie i prezentacja 

pokazów slajdów przez uczniów klasy Ic -  „Zmiany klimatu. Niebezpieczne zjawiska 

klimatyczne”, inne poruszane zagadnienia ;odnawialne źródła energii, znaczenie wody dla 

żywych organizmów, źródła zanieczyszczeń mórz i oceanów, budowa i funkcjonowanie 

ogniw słonecznych, biodegradacja, biotechnologia w ochronie środowiska, formy ochrony 

przyrody w Polsce.            ( 2018-2020) 

- Gazetki ścienne o tematyce przyrodniczej (2018-2020)  

- Konkurs fotograficzny „Barwy jesieni wokół mnie”.( 2019)  

 

 

Na podstawie informacji uzyskanych od nauczycieli opracowała : Beata Pokorska – Galowicz  

 


