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Kraina przyrody i ekologii
Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Cmentarnej znalazła się wśród laureatów pierwszej części konkursu „Zielona Pracownia- Projekt
2019”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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ej projekt został nagrodzony kwotą 7,5 tys. zł. Teraz uczniowie i nauczyciele liczą, że zyska również
uznanie w drugiej części. Gdyby tak
się stało, na konto szkoły trafiłoby 30
tys. zł z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni.
– Bardzo cieszymy się, że nasz projekt zyskał uznanie i dofinansowanie.
Nowoczesna pracownia będzie kolejnym krokiem w ekologicznym rozwoju naszej szkoły. Jesteśmy po gruntownej termomodernizacji budynku, nasz
zabytkowy obiekt wypiękniał. Mamy
już niewielki szkolny ogródek. Od lat
marzyła nam się pracownia z prawdziwego zdarzenia, bo realizujemy
projekty ekologiczne, a teraz mamy
już pierwsze środki, by ją stworzyć.
Nasza „Kraina przyrody i ekologii”,
bo tak nazwaliśmy naszą salę, głównie będzie do dyspozycji uczniów klas
od czwartej do ósmej, ale dopuszcza-

Wizualizacja pracowni w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Cmentarnej. | Fot. arch. szkoły
my, że zajęcie będą w niej miały także
dzieci z klas młodszych. Tu mają także odbywać się zajęcia kółek zainteresowań, które realizujemy od dawna

oraz warsztaty dla rodziców ze świadomości ekologicznej – mówi Monika
Fereniec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Cmentarnej.

Ich „Kraina przyrody i ekologii”
podzielona jest na dwie strefy; badawczą z dziesięcioma stanowiskami przy mikroskopach ustawionymi pod oknami oraz strefę pracy.
W tej stanie osiem stolików z blatem
w kształcie trapezu, do swobodnego
układania, co da możliwość ułożenie
ich do aktualnych potrzeb, od stanowisk dwuosobowych do wielkiego
stołu konferencyjnego. Na suficie
będzie gwiazdozbiór. Na jednej ścianie fototapeta z lasem, na innej plansze edukacyjne oraz zegary z czasem
w różnych strefach. Przy drzwiach
wejściowych zawiśnie tablica multimedialna i ścieralna, tam też zostaną ustawione kosze do segregacji
śmieci. Na parapetach umieszczone
mają być rośliny filtrujące powietrze
m.in. paproć, skrzydłokwiat, dracena, bluszcz. Będą też sprzęty do badania jakości wody, powierza, gleby,

stanie też stacja prognozy pogody.
Na tegoroczny konkurs „Zielona
Pracownia Projekt 2019”, adresowanego do szkół podstawowych i średnich
wpłynęły aż 184 zgłoszenia z województwa śląskiego. Nagrody finansowe, od 6 tys. do 7,5 tys. zł, otrzymało
61 z nich.
W drugim etapie, na laureatów czeka nawet po 30 tys. zł, z przeznaczeniem na urządzenie pracowni. Wnioski będą przyjmowane już od jutra,
15 marca, a ostateczny termin ich
złożenia mija 29 marca. O tym, kto
dostanie dofinansowanie zdecyduje
m.in. pomysł na zagospodarowanie
pracowni, jej funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność
rozwiązań, a także atrakcyjność planowanych zajęć, efektywność wykorzystania sali, różnorodność pomocy
dydaktycznych.

Eko z Misiem i Tygryskiem
„Miś i Tygrysek żyją ekologicznie” – takie było hasło tegorocznego Miejskiego Konkursu Plastyczno
- Literackiego, zatytułowanego „Janosch i bohaterowie jego bajek”. To już trzynasta edycja
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części plastycznej dominował temat segregowania śmieci. Pierwszą nagrodę zdobyła praca
przedstawiająca jak Miś i Tygrysek
sprzątają dno zbiornika wodnego,
w którym, niestety, obok ryb pływają śmieci. Drugą nagrodą uhonorowano pracę, która śmiało może
być plakatem informacyjnym o pod-

stawowych kolorach pojemników,
które ściśle przyporządkowane są
zbiórkę papieru, plastiku i szkła.
Trzecie miejsce zyskała wizja ekologicznego domu, w którym żyją
bohaterowie bajki.
Konkurs od lat organizuje Szkoła
Podstawowa nr 31 w Rokitnicy, biorą w nim udział uczniowie klas III

i IV zabrzańskich szkół podstawowych. – Chcemy promować postać
lokalnego twórcy, a jednocześnie
propagować postawę proekologiczną – tłumaczą organizatorzy.
W kolejnym wydaniu „Życia w harmonii” opublikujemy opowiadanie,
które zdobyło główną nagrodę w literackiej części tego konkursu.
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