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Karmniki dla ptaków

Zobacz płuca

Ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 31 w Rokitnicy włączyli się w obchody
Tygodnia Edukacji Globalnej. Zaproponowali swoim kolegom m.in. filmy przybliżające tematykę ekologiczną, grę Fairtrade, pomysły na ubrania w stylu eko i karmniki dla ptaków, które zawisły już w wielu ogrodach. Prezentujemy kilka zdjęć ich
domków, które naszej redakcji przysłała ich nauczycielka Katarzyna Krulicka.

20 zabrzańskich szkół i przedszkoli, położonych
w różnych dzielnicach miasta, bierze udział
w ekologicznym projekcie pod nazwą „Zobacz płuca”.
- Wprawdzie z dnia na dzień zwiększa się nasza świadomość ekologiczna,
ale czy robimy co w naszej mocy, aby
walczyć z kryzysem klimatycznym? Czy
mamy wpływ na jakość powietrza i czy
możemy ją zmienić? Chcąc odpowiedzieć na te pytania oraz podkreślić, jak
ważny jest problem jakości otaczającego
nas powietrza, zaprosiłyśmy zabrzańskie szkoły i przedszkola do obserwacji “szkolnych płuc”, które będą zawieszone w formie mini baneru przed placówkami, od października do kwietnia.
Każdego miesiąca uczestnicy projektu
będą porównywać zmiany zachodzące
w wyglądzie „płuc” powieszonych przed
swoją szkołą oraz oglądać „płuca” pozostałych placówek. Podczas rozmów z nauczycielami zwrócą uwagę na czynniki
najbardziej wpływające na stan atmosfery, jakimi jest niska emisja połączona
z paleniem odpadami czy natężenie komunikacji związane z rozwojem cywilizacji – tłumaczą organizatorki projektu
Anna Foltyn – Simka, reprezentująca
IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Rokitnicy oraz Sylwia Kot z Centrum Edukacji Ekologicznej, działającego
przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym
w Zabrzu.
Zdjęcia banerów z logo płuc, wnioski
i przemyślenia uczestników są zamieszczane na stronie projektu, na portalu

społecznościowym. - Z powodu epidemii rozpoczęłyśmy działania z wykorzystaniem internetowej platformy Teams.
W ubiegłym tygodniu połączyłyśmy
się z dwoma przedszkolami i wspólnie
omawialiśmy obserwacje „płuc”, wiszących w placówkach. Wplotłyśmy
również w rozmowę elementy przyrodnicze związane z przygotowaniami
roślin i zwierząt do nadchodzącej zimy.
Skupiliśmy się na ptakach będących zimą w naszym kraju i sposobach pomocy
im w przetrwaniu. Przedszkolaki i ich
nauczycielki zobowiązały się do przygotowania karmników z surowców wtórnych, korzystając z filmu instruktażo-

wego umieszczonego na naszym facebooku. W najbliższych dniach spotykamy
się z dwoma następnymi przedszkolami,
a 30.11 organizujemy spotkanie online
ze szkołami uczestniczącymi w projekcie. Od grudnia dzieciaki będą miały
również kolejne wyzwania w postaci
kalendarza ekologicznego prowadzącego do nowego roku – relacjonuje Sylwia
Kot z Centrum Edukacji Ekologicznej.
Dokładnie w Dzień Ziemi, czyli 22
kwietnia zaplanowano zakończenie projektu i happening ekologiczny. - Chcemy pokazać, że działanie jednostki jest
za słabe, aby zmienić stan naszego powietrza. Konieczne jest połączenie sił
dla wspólnego dobra. Młodzi ludzie
i ich głosy są ważne, więc działajmy!
Włączmy się do głosu sprzeciwu, wobec bierności! Mamy nadzieję, że widok
płuc „oddychających” przez cały okres
grzewczy przed naszymi szkołami może
coś zmienić w myśleniu młodego pokolenia – wyjaśnia Sylwia Kot.

Fot. arch. Sylwia Kot.
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KONKURS DLA DZIECI

Uczniowie o czystym powietrzu
Do 27 listopada został wydłużony termin składania prac w konkursie plastycznym
„Tak dla czystego powietrza”. Dla autorów najlepszych prac są nagrody rzeczowe.

To

propozycja dla uczniów szkół
podstawowych i podopiecznych świetlic środowiskowych. Zainteresowani udziałem, swój pomysł
mogą przedstawić w dowolnej technice plastycznej na kartce, blejtramie itp., ale wyłącznie w formacie
A3 (inne wymiary nie będą podlegały ocenie). -Praca konkursowa musi
być tematycznie związana z przyrodą, ze zmianami jakie zaszły lub
powinny zajść w otoczeniu uczniów,
dzięki środkom Unii Europejskiej,
wykorzystanym na ochronę środowiska, w tym na ochronę powietrza
– napisano w regulaminie konkursu.
Prace ocenione zostaną w pięciu
kategoriach wiekowych ( 6-7 lat, 8-9
lat, 10-11 lat, 12-13 lat, 14- 15 lat).

Jurorzy nagrodzą po cztery w każdej kategorii, przyznają też wyróżnienie. - Każda praca musi być podpisana na odwrocie przez autora
(imię i nazwisko, klasa, adres szkoły
/świetlicy). Należy do niej dołączyć

zgłoszenie zawierające dane adresowe (załącznik nr 1 do regulaminu,
do pobrania ze strony internetowej
katowickiego funduszu).
Termin nadsyłania prac to 27 listopada 2020 roku, do godz. 15.00
(decyduje data wpływu do WFOŚiGW w Katowicach), na adres organizatora (ul. Plebiscytowa 19, 40035 Katowice) z dopiskiem „Konkurs
plastyczny”.
Osobą odpowiedzialną za organizację tego konkursu plastycznego,
ze strony Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, jest Małgorzata Gałuszka, tel. 32 6032 398, e-mail: m.galuszka@wfosigw.katowice.pl

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