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Akcja w maseczkach Wiosna z okna
na Dzień Ziemi
KONKURS PLASTYCZNY MOB

O Ziemi, w dniu jej święta, mimo trwającej pandemii, nie zapomnieli
uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 31 w Rokitnicy. Zainicjowali
akcję składania życzeń dla naszej planety. Zapisali je na maseczkach.
- Akcja wysyłania życzeń dla Ziemi
była skierowana do uczniów całej szkoły. Wszyscy chętnie się włączyli. Zwróciliśmy uwagę, że maseczki nie muszą być nudne i mogę również wyrażać
nas samych. Tutaj miały akurat na celu
zwrócić uwagę na ważny dzień, jakim
jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. Koronawirus zamknął nas w domach, ale
nie zabrał nam szansy uczestniczenia
w ważnych dniach dla nas i dla naszej
planety - wyjaśnia Anna Foltyn-Simka,
nauczycielka z SP nr 31.
Pomysł akcji zrodził się w Kole Młodych Liderów, które działa w tej szkole od września. - Na naszym spotkania na Zoomie zastanawialiśmy się,
co w czasie epidemii, możemy zrobić
z okazji Dnia Ziemi. Był pomysł na Quiz, konkurs, no i wymyśliliśmy maseczkę z życzeniami. Oczywiście konkurs
też przygotowaliśmy, ale włączenie
uczniów całej szkoły było dla nas najważniejsze - wyjaśnia nauczycielka.
Efekt ich prac, kolaż zdjęć uczniów
w maseczkach z wypisanymi życzeniami dla Ziemi, przedstawiamy obok./KW/

- Wiosna z mojego okna - to hasło konkursu
plastycznego, który organizuje Miejski Ogród
Botaniczny w Zabrzu.
- Celem naszego konkursu jest rozwój wrażliwości na piękno budzącej
się do życia przyrody, popularyzacja
działań artystycznych z zakresu wykorzystania różnych technik plastycznych, a także promowanie talentów informują organizatorzy.
Konkurs adresowany jest do wszystkich zabrzan, bez ograniczeń na wiek.
Ich prace oceniane będą w pięciu kategoriach wiekowych: przedszkola,
szkoły podstawowe: kl. I-III; kl. IVVI; kl. VII-VIII, szkoły ponadpodstawowe oraz dorośli. Zainteresowani
udziałem, mają do wyboru wszystkie techniki plastyczne. Mogą to być
rysunki, malarstwo, kolaże, wykonane w dowolnym formacie, ważne by
były to prace indywidualne. Uwaga,
na konkurs nie wysyłamy gotowej pracy, ale należy przesłać jej dwa zdjęcia: jedno ukazujące pracę plastyczną w fazie jej powstawania, a drugie finalne, po skończonym procesie
twórczym.
- Te dwie fotografie pracy należy przesłać w mailu. Prosimy podać: imię i nazwisko autora, wiek, tel. kontaktowy,
e-mail. Jeden twórca może nadesłać
jedną pracę plastyczną. Warunkiem
przystąpienia do konkursu jest przesłanie mailem wypełnionej Karty Uczest-

nictwa - wyjaśniają organizatorzy.
Prace oceni komisja, składająca się
z pracowników zabrzańskiego Ogrodu. Pod uwagę wezmą ogólne wrażenie estetyczne, oryginalność pomysłu,
walory plastyczne, warsztat pracy –
dobór i wykorzystanie materiałów
oraz wkład pracy.
Zdjęcia należy przesyłać mailowo,
najpóźniej do 29 maja, na adres: centrum@mob.zabrze.pl. Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 czerwca. W razie pytań lub wątpliwości, można
kontaktować się telefonicznie pod
nr. telefonu: 798- 021-910, w godz.
10:00-15:00.
-Autorów najlepszych prac nagrodzimy książkami przyrodniczymi i roślinami tropikalnymi. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na naszej stronie
www.mob.zabrze.pl, a prace będą publikowane na profilu społecznościowym i na stronie internetowej Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu. O terminie i sposobie wręczenia
nagród i wyróżnień poinformujemy
laureatów, gdy znana będzie data zakończenia stanu epidemii, związanej
z koronawirusem - zapowiadają pracownicy Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu.

/KW/

DOFINANSOWANIE Z WFOŚiGW

Wnioski na pracownie do 29 maja
O kolejny miesiąc, w związku z pandemią koronawirusa, przedłużono
termin składania wniosków o dofinansowanie na budowę nowoczesnej sali,
w ramach konkursu „Zielona Pracownia 2020”. Nowy termin to 29 maja.

W

tym konkursie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach przyznaje maksymalnie 30
tys. złotych na stworzenie pracowni
nauk przyrodniczych, biologicznych,
ekologicznych, geograficznych, chemiczno - fizycznych czy geologicznych, w podstawówkach i szkołach
średnich. Wnioski, w porozumieniu
ze szkołami, składają organy prowadzące placówki oświatowe w naszym
województwie. -Celem konkursu jest
dofinansowanie najlepszych wniosków dotyczących utworzenia zielonej pracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania
i możliwości finansowych Funduszu
do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że mak-

symalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 tys. zł. Pozostałe 20 proc.
kosztów kwalifikowanych zadania
powinno zostać pokryte ze środków
własnych lub pochodzących z nagrody finansowej przyznanej laureatowi
konkursu pn. „Zielona pracownia Projekt” - informują na swoich internetowych stronach pracownicy WFOŚiGW w Katowicach.
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach, według regu-

laminu, można przeznaczyć m.in.
na zakup pomocy dydaktycznych
związanych bezpośrednio z edukacją
przyrodniczą, biologiczną, ekologiczną, geograficzną, chemiczno -fizyczną,
na zakup sprzętu audio-video, komputerowego, fotograficznego, urządzeń
wielofunkcyjnych, a także na zakup
wyposażenia pracowni: meble (np.
stoły, krzesła, tablice szkolne, szafy, gabloty ekspozycyjne, biurko nauczycielskie), stojaki na mapy, plansze.
Konkurs „Zielona Pracownia” katowickiego Funduszu od lat cieszy się
zainteresowaniem zabrzańskich szkół.
Z tej dotacji, w poprzednich edycjach,
skorzystało już kilkanaście placówek
w naszym mieście, które stworzyły już
swoje nowoczesne pracownie.  /KW/

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

