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Dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach

Kasa na Zielone Pracownie
Jeszcze tylko przez dwa dni, do 29 marca, można składać wnioski na
tegoroczną edycję konkursu „Zielona Pracownia”, organizowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

T

o drugi etap konkursu, w którym
można dostać nawet po 30 tys.
zł na urządzenie pracowni związanych z edukacją przyrodniczą, biologiczną, ekologiczną, geograficzną,
geologiczną i chemiczno. O tym, kto
dostanie dofinansowanie zdecyduje
m.in. pomysł na zagospodarowanie
pracowni: funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność
rozwiązań, a także atrakcyjność planowanych w niej zajęć, dostosowanie form i metod pracy do wieku
uczniów, efektywne wykorzystanie
sali, różnorodność pomocy dydaktycznych. Wnioski zostaną ocenione
najpóźniej do 30 kwietnia.
Do tego etapu konkursu na pewno zostanie zgłoszony projekt pracowni ze Szkoły Podstawowej nr 2,
który nagrodzono kwotą 7,5 tys. zł w
pierwszej edycji tego konkursu, pod

nazwą Zielona Pracownia – Projekt”.
Teraz uczniowie i nauczyciele liczą,
że zyska również uznanie w drugiej
części. – 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. Nasza „Kraina przyrody i ekologii”, bo tak nazwaliśmy
naszą salę, głównie będzie do dyspozycji uczniów klas od czwartej
do ósmej, ale dopuszczamy, że za-

jęcie będą w niej miały także dzieci z klas młodszych. Tu będą także
odbywały 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.
Przypomnijmy, że w poprzednich
edycjach konkursu „Zielona Pracownia”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach, po kilkadziesiąt
tysięcy złotych dotacji na stworzenie
własnej pracowni przyrodniczej, dostało kilka zabrzańskich podstawówek. Wśród nich są m.in.: „Szkoła
pod Lasem z ul. Czołgistów, a także
„czternastka” z ul. Gdańskiej, „siedemnastka” z ul. Korczoka oraz szkoła
nr 21 z ul. Bytomskiej.
/KW/

Happening ekologiczny w Rokitnicy

Potwory smogowe i stojaki
By wyrazić swoje niezadowolenie z zanieczyszczonego powietrza, 21 marca,
punktualnie o godzinie 11.30, ulicami Rokitnicy przeszli uczniowie szkół
podstawowych i IV Liceum Ogólnokształcącego oraz przedszkolaki z tej dzielnicy.
- To był nasz ekologiczny happening. Dzieci i młodzież przeszła
przez Rokitnicę wykrzykując, iż ma
już dość smogu i brudnego powietrza.
Zamiast Marzanny przygotowali Potwory Smogowe, które będą wręczane tym mieszkańcom, którzy w naszej dzielnicy nie dbają o środowisko - relacjonuje Maria Skrzypczyk,
dyrektor IV LO.
W trzech punktach dzielnicy rozstawione były namioty, w których licealiści prezentowali krótkie prelekcje na temat szkodliwości produkcji
i utylizacji plastiku, i obecności che-

mii w żywności oraz nieekonomicznej dystrybucji ubrań.
- Nasza akcja miała na celu roz-

Fotograficzna zabawa w harmonii z naturą

Uroki wiosny w obiektywie
P

ierwsze oznaki wiosny w przyrodzie, ciekawostki z natury o tej porze
roku, ujęcia z życia zwierząt - na takie m.in. zdjęcia czekamy. Dla
autorów najciekawszych (wybierzemy cztery) mamy drobne upominki.
Zdjęcia, wraz z opisem, można nadsyłać na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl. Wybrane zaprezentujemy w naszym cyklicznym dodatku ekologicznym, zatytułowanym „Życie w harmonii”, które ukaże się
23 maja. Zapraszamy!

budzenie świadomości, że czystość
środowiska zależy od nas. To nasze
działania przyczyniają się do zanieczyszczenia, trwonienia czy złego gospodarowania dobrami naszej planety.
Czas, by to zmienić – wyjaśniają organizatorzy akcji z IV LO.
Co ważne, w tym dniu, licealiści
w ramach swojego projektu „Przyjedź do nas na rowerze”, rozdali 13
stojaków rowerowych. Teraz będą
one zamontowane w wyznaczonych
punktach w Rokitnicy i mają służyć
mieszkańcom.
/MS/

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.
W 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 podstawowych kolorach pojemników, które ściśle przyporządkowane są zbiórkę
papieru, plastiku i szkła. Trzecie miejsce zyskała wizja ekologicznego domu.
„Za siedmioma górami, za pięcioma lasami żył sobie chłopiec o imieniu Filip, który
miał przyjaciela Bartka. Zawsze po szkole
chłopcy bawili się w chowanego. Pewnego
razu spotkali swoją koleżankę Malwinę i zapytali: - Czy możemy się z tobą pobawić?
Dziewczynka zgodziła się i zaczęli zabawę. Nagle zadzwoniła do niej jej najlepsza przyjaciółka Ola i zapytała, czy może do niej przyjść. Malwina zgodziła się.
Przeprosiła kolegów i poszła do Oli, a Bartek i Filip po kryjomu ruszyli za nią. Przyjaciółki poszły na trampolinę, a chłopcy
dalej je śledzili.
Gdy dziewczynki skakały i fikały koziołki, Bartek i Filip zobaczyli ogromne lustro.
A w lustrze zamiast swojego odbicia ujrzeli… Misia i Tygryska, bohaterów bajek Janoscha. Zdumiony Bartek chciał dotknąć
lustra, lecz nagle potknął się i wpadł do innej krainy, która nazywała się Krainą Ekologii. Filip początkowo nie mógł uwierzyć
w to, co zobaczył, po chwili jednak bez
zastanowienia również wszedł do lustra.
Chłopcy byli zdziwieni tym, co się stało –
po drugiej stronie lustra Filip przemienił
się w Misia, a Bartek w Tygryska. Rozejrzeli się i zobaczyli całe mnóstwo koszy
na śmieci, wokół nie było nawet jednego
okrucha.
Gdy Miś i Tygrysek ruszyli przed siebie,
natychmiast pojawili się dwaj ogrodnicy
i zaczęli za nimi iść. Miś i Tygrysek zapytali
ich, co robią, ale nie uzyskali odpowiedzi.
Gdy zatrzymali się, to samo zrobili ogrodnicy. Ruszyli dalej. Kiedy nagle Miś i Tygrysek się odwrócili, od razu zorientowali
się, o co chodzi. Ogrodnicy trzymali miotły
i wycierali za nimi ślady butów. Gdy spojrzeli na podłogę, to aż lśniła czystością,
wyglądała jak talerz umyty piętnaście razy w zmywarce i jeszcze sto razy wyszorowany ściereczką. Nagle zatrzymali się
i zobaczyli ogromne królestwo, w którym
mieszkała Królowa Ekologii. Pełni strachu i obaw weszli do zamku. Zobaczyli
tam małą postać. Był to Lamorożec – miał
ciało i głowę lamy oraz róg. Miś podszedł
do niewielkiej postaci i zapytał, czy może
rozmówić się z Królową Ekologii. Lamorożec odpowiedział, że musi się jej królewskiej mości zapytać. Królowa powiedziała,
że z wielką przyjemnością ich przyjmie.
Miś i Tygrysek weszli do jej pokoju. Powiedzieli, że Miś jest Filipem, a Tygrysek jest Bartkiem i że nie są z tego świata.
Królowa bardzo się tym przejęła i zaczęła
dopytywać, ile mają lat i skąd pochodzą.
Powiedziała, że jeśli chcą wrócić do swojego świata, muszą ukończyć pewien test,
a test ten wyglądał następująco:
1. Przygotować krzyżówkę o ekologii.
2. Napisać kilka ciekawostek o ekologii.
3. Wymyślić piosenkę o ekologii.
4. Posegregować i posprzątać wszystkie śmieci.

Konkurs od lat organizuje Szkoła
Podstawowa nr 31 w Rokitnicy, biorą
w niej udział uczniowie klas III i IV
zabrzańskich szkół podstawowych.
Poniżej publikujemy opowiadanie,
które zdobyło główną nagrodę w literackiej części tego konkursu.
5. Nakarmić bezdomne zwierzątka.
W nagrodę dostaną pewną mapę ekologiczną, która doprowadzi do Wielkiego
Czarodzieja, który otworzy portal do świata ludzi.
Tymczasem w świecie ludzi trwały poszukiwania Bartka i Filipa. Nikt nie wiedział, co się z nimi dzieje, oprócz Oli i Malwiny. A skąd one to wiedziały? Otóż powiedziała im to mała niewidzialna ważka
z Krainy Ekologii. Dziewczynki były zdumione i zastanawiały się, jak chłopcy tam
weszli i skąd wiedzieli o tym, że ta kraina
istnieje. Po chwili zastanowienia również
weszły do lustra.
Po drugiej stronie lustra przyjaciółki
zamieniły się w kotki, ale jedno je różniło – Malwina była szarym kotkiem z pomarańczowymi oczami, a Ola była kotkiem białym w czarne plamki z zielonymi oczkami. Kotek Malwina i Kotek
Ola były strażniczkami pałacu, ale nie
o tym teraz. Dziewczynki poszły szukać
Misia i Tygryska. Cały czas wołały: „Misiu! Tygrysku! Gdzie jesteście?!”. Nagle
Malwina powiedziała, że przecież będąc
kotkami mają bardzo dobry węch i mogą
ich wyczuć. I obydwie złapały się za głowę. Potem dziewczynki wytropiły chłopców i pomogły im wykonać test. Najpierw
przygotowali krzyżówkę o ekologii, później napisali kilka ciekawostek, na przykład: Segreguj śmieci, ponieważ jeśli nie
będziesz ich sortować, to zanieczyścisz
środowisko!!!
Następnie wspólnie wymyślili piosenkę o ekologii, a brzmiała ona następująco:
My jesteśmy ekoludki, hopsasa, hopsasa
i sprzątamy wszystkie brudki oj tak, tak,
oj tak, tak. Śmietnik mamy posegregowany
hopsasa, hopsasa. Pora wziąć się za oceany,
oj tak, tak, oj tak, tak.
Potem wspólnie segregowali wszystkie
śmieci i na końcu nakarmili bezdomne
zwierzątka. Malwina chciała coś ważnego
powiedzieć, ale nikt nie chciał jej słuchać.
Wreszcie otrzymali mapę, która zaprowadziła ich do Czarodzieja. Gdy go znaleźli, ten pożegnał ich i otworzył im portal
do świata ludzi. Wyszli przez lustro i Filip
przypomniał:
- Malwina, teraz możesz mówić, co takiego ważnego chciałaś nam powiedzieć?
Malwina z wielką chęcią odpowiedziała:
- Ja i Ola już kiedyś tutaj byłyśmy. A ten
kto już tutaj był, może przechodzić przez
ten portal, kiedy tylko chce.
Filip zdziwiony zapytał:
- I co z tego?
- Chodzi o to, że mogłyśmy wziąć was
za rękę, a nie wykonywać te wszystkie zadania! – wyjaśniła Malwina.
Nagle wszyscy złapali się za głowę.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Malwina Wróbel, IV klasa

