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Do tradycji naszego ODo tradycji naszego Ośśrodka nalerodka należży organizowanie y organizowanie 
przedsiprzedsięęwziwzięćęć, imprez, konkurs, imprez, konkursóów i wycieczek ekologicznych, ktw i wycieczek ekologicznych, któóre re 
znakomicie wpisaznakomicie wpisałły siy sięę w kalendarz szkolnych wydarzew kalendarz szkolnych wydarzeńń. . 

Utworzony w 2002 r. Szkolny Klub PrzyjaciUtworzony w 2002 r. Szkolny Klub Przyjacióółł Przyrody Przyrody 
„„EkoludekEkoludek”” okazaokazałł sisięę strzastrzałłem w dziesiem w dziesiąątktkęę..

Uczniowie od poczUczniowie od począątku wykazali dutku wykazali dużże zainteresowanie e zainteresowanie 
dziadziałłalnoalnośściciąą Klubu i aktywnie, z duKlubu i aktywnie, z dużżym zaangaym zaangażżowaniem podjowaniem podjęęli li 
zadania na rzecz ochrony przyrody.zadania na rzecz ochrony przyrody.



Cele wychowania proekologicznego:Cele wychowania proekologicznego:

WWspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia spomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia 
w oparciu o otaczajw oparciu o otaczająąccąą przyrodprzyrodęę..

KKsztaształłtowanie zachowatowanie zachowańń ukierunkowanych na ochronukierunkowanych na ochronęę
śśrodowiska i propagowanie  postaw proekologicznychrodowiska i propagowanie  postaw proekologicznych..

RRozwijanie u uczniozwijanie u ucznióów zainteresowania przyrodw zainteresowania przyrodąą, , jej pijej pięęknem knem 
i i rróóżżnorodnonorodnośściciąą..

KKsztaształłtowanie umiejtowanie umiejęętnotnośści wspci wspóółłpracy w grupiepracy w grupie rróówiewieśśniczejniczej..



KaKażżdego roku uczniowie naszej szkodego roku uczniowie naszej szkołły biory biorąą udziaudziałł w akcji w akcji 
„„SprzSprząątanie tanie ŚŚwiatawiata””, obchodach , obchodach „„Dnia ZiemiDnia Ziemi””, , „„Tygodniu Ochrony ZwierzTygodniu Ochrony Zwierząątt”” oraz oraz 
w cyklicznych spotkaniach z wieloma specjalistami: lew cyklicznych spotkaniach z wieloma specjalistami: leśśnikiem, weterynarzem, nikiem, weterynarzem, 
pracownikami Komunalnego Wysypiska pracownikami Komunalnego Wysypiska ŚŚmieci, Stacji Uzdatniania Wody.mieci, Stacji Uzdatniania Wody.



Akcja Akcja „„SprzSprząątanie tanie śświatawiata””

ZbierajZbierająąc c śśmieci mieci uczniowie uczniowie uczucząą sisięę jednoczejednocześśnie nie 
ich segregowania do odpowiednich kolorowych workich segregowania do odpowiednich kolorowych workóów.w.



Wycieczka edukacyjna Wycieczka edukacyjna 
do Muzeum Przyrodniczodo Muzeum Przyrodniczo--ŁŁowieckiego w owieckiego w UzarzewieUzarzewie



Wycieczki to ulubiona forma aktywnoWycieczki to ulubiona forma aktywnośści czci człłonkonkóów Klubu. w Klubu. 
KaKażżdy wyjazd jest dy wyjazd jest źźrróóddłłem niezapomnianych przeem niezapomnianych przeżżyyćć. . 



I MiI Mięędzyszkolne Warsztaty Ekologicznedzyszkolne Warsztaty Ekologiczne
EkoEko--ModaModa 20122012

MiMięędzyszkolne Warsztaty Ekologiczne sdzyszkolne Warsztaty Ekologiczne sąą śświetnwietnąą okazjokazjąą
do zainteresowania dzieci i mdo zainteresowania dzieci i młłodzieodzieżży ekologiy ekologiąą poprzez twpoprzez twóórczorczośćść artystycznartystycznąą

oraz ksztaoraz kształłtowania postaw proekologicznych poprzez zabawtowania postaw proekologicznych poprzez zabawęę i sztuki sztukęę. . 
Granice stawia tylko wyobraGranice stawia tylko wyobraźźnia dzieci! nia dzieci! 





I Powiatowy Festiwal Piosenki EkologicznejI Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej

EkopiosenkaEkopiosenka i udziai udziałł w festiwalach ekologicznych w festiwalach ekologicznych 
to jedna z ulubionych form aktywnoto jedna z ulubionych form aktywnośści czci człłonkonkóów Klubu.  w Klubu.  

ZespZespóółł zzłłoożżony z uczniony z ucznióów naszej szkow naszej szkołły piosenky piosenkąą ptpt. . „„ Ziemia, zielona wyspaZiemia, zielona wyspa””
wywyśśpiewapiewałł III miejsce w I Powiatowym Festiwalu Piosenki Ekologicznej III miejsce w I Powiatowym Festiwalu Piosenki Ekologicznej „„Zielone NutyZielone Nuty””..



VIII Powiatowy Konkurs EkologicznyVIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny

„„Ekologia Ekologia –– zielone okno na zielone okno na śświatwiat””

Powiatowy Konkurs Ekologiczny to przedsiPowiatowy Konkurs Ekologiczny to przedsięęwziwzięęcie od ocie od ośśmiu lat realizowane przez nasz Klubmiu lat realizowane przez nasz Klub
we wspwe wspóółłpracy z Wydziapracy z Wydziałłem Ochrony em Ochrony ŚŚrodowiska, Rolnictwa i Lerodowiska, Rolnictwa i Leśśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnienictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźźnie.  nie.  

Cel konkursu to promowanie ekologicznego stylu Cel konkursu to promowanie ekologicznego stylu żżycia i wychowanie proekologiczne ycia i wychowanie proekologiczne 
dzieci i mdzieci i młłodzieodzieżży z niepey z niepełłnosprawnonosprawnośściciąą intelektualnintelektualnąą..



Konkurs przebiega w dwKonkurs przebiega w dwóóch kategoriach: ch kategoriach: 
plastycznej i prezentacji plastycznej i prezentacji ekoscenicznejekoscenicznej..



Międzynarodowy Konkurs Ekologiczny

Aktywnie uczestniczymy w szkolnych, miAktywnie uczestniczymy w szkolnych, mięędzyszkolnych, powiatowych, ogdzyszkolnych, powiatowych, ogóólnopolskichlnopolskich
i mii mięędzynarodowych konkursach ekologicznych.dzynarodowych konkursach ekologicznych.

Wielkim sukcesem ucznia naszej szkoWielkim sukcesem ucznia naszej szkołły byy byłło zdobycie wyro zdobycie wyróóżżnienia nienia 
w Miw Mięędzynarodowym Konkursie Ekologicznym pod hasdzynarodowym Konkursie Ekologicznym pod hasłłem:em:

„„KsztaKształłtowanie postaw proekologicznych w krajach Grupy towanie postaw proekologicznych w krajach Grupy WyszehradzkiejWyszehradzkiej””..



WyrWyróóżżniona praca naszego ucznia niona praca naszego ucznia 
w Miw Mięędzynarodowym Konkursie Ekologicznym.dzynarodowym Konkursie Ekologicznym.



XVII GnieXVII Gnieźźnienieńńskie Prezentacje Ekologiczneskie Prezentacje Ekologiczne

Coroczny udziaCoroczny udziałł w Gniew Gnieźźnienieńńskich Prezentacjach Ekologicznych skich Prezentacjach Ekologicznych 
daje modaje możżliwoliwośćść zaprezentowanie naszych umiejzaprezentowanie naszych umiejęętnotnośści plastycznych, ci plastycznych, 

wyobrawyobraźźni i kreatywnoni i kreatywnośści w dziedzinie ekologii  na forum miasta. ci w dziedzinie ekologii  na forum miasta. 

Prace czPrace człłonkonkóów Klubu mieszkaw Klubu mieszkańńcy Gniezna mogcy Gniezna mogąą oglogląądadaćć na wystawach pokonkursowych na wystawach pokonkursowych 
w Mw Młłodzieodzieżżowym Oowym Ośśrodku Kultury w Gnierodku Kultury w Gnieźźnie.nie.



Warsztaty ekologiczne w biblioteceWarsztaty ekologiczne w bibliotece

Lekcje w bibliotece sLekcje w bibliotece sąą znakomitznakomitąą okazjokazjąą do nauki przyrody. do nauki przyrody. 
W  otoczeniu ksiW  otoczeniu książążek chek chęętnie sitnie sięę pracuje.pracuje.



Akcja pomocy bezdomnym zwierzętom

Raz w roku przeprowadzamy szkolnRaz w roku przeprowadzamy szkolnąą zbizbióórkrkęę karmy karmy 
i innych potrzebnych rzeczy dla psi innych potrzebnych rzeczy dla psóów ze schroniska. w ze schroniska. 

Wycieczka do schroniska uwraWycieczka do schroniska uwrażżliwia nas na los bezdomnych, liwia nas na los bezdomnych, 
porzuconych zwierzporzuconych zwierząąt, ktt, któóre potrzebujre potrzebująą naszej pomocy i troski.naszej pomocy i troski.



DogoterapiaDogoterapia

ZajZajęęcia z cia z dogoterapiidogoterapii wyzwalajwyzwalająą pozytywne emocjepozytywne emocje……



Program edukacji proekologicznej w naszej szkole Program edukacji proekologicznej w naszej szkole 
ma charakter otwarty, stale jest wzbogacany i rozszerzany.ma charakter otwarty, stale jest wzbogacany i rozszerzany.

DziaDziałłalnoalnośćść Klubu jest dKlubu jest dłługofalowa i wieloletnia.ugofalowa i wieloletnia.

JednoczeJednocześśnie informacja o dzianie informacja o działłaniach proekologicznych, aniach proekologicznych, 
waważżnych z punktu widzenia sponych z punktu widzenia społłecznoecznośści zamieszkujci zamieszkująącej w Gniecej w Gnieźźnie, nie, 

dociera do wielu rodzin. dociera do wielu rodzin. 

DziaDziałłalnoalnośćść dzieci i ich sukcesy, dzieci i ich sukcesy, 
stajstająą sisięę powodem do dumy szkopowodem do dumy szkołły  i rodzicy  i rodzicóów uczniw ucznióów.w.



Efekty wychowania proekologicznegoEfekty wychowania proekologicznego

ü zbieranie i segregacja śmieci
ü utrwalone umiejętności i nawyki oszczędzania wody i prądu
ü troska o zwierzęta domowe i bezdomne.

Obserwujemy, że dzieci chętniej pracują na materiałach naturalnych 
i surowcach wtórnych, z których wyczarowują pod okiem nauczycieli 
piękne ozdoby prezentowane z dumą na licznych aukcjach oraz na 
gazetkach ściennych. 

Organizowane wycieczki 
sprzyjają bezpośredniej obserwacji zjawisk przyrodniczych, 

stanową podstawę do podejmowania 
działalności praktycznej związanej z jej ochroną.
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SzkoSzkołła przyjazna dla kaa przyjazna dla każżdego dzieckadego dziecka
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymize specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


