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AKCJE EKOLOGICZNE:

WKRĘCENI W POMAGANIE      
Pod hasłem: „ODKRĘCAMY –

SORTUJEMY – POMAGAMY”. 
Zebraliśmy tysiące plastikowych 

nakrętek. 

ZBIÓRKA KARMY DLA ZWIERZĄT ZE 
SCHRONISKA

Setki kilogramów wrażliwości i dobroci
serc, zamieniliśmy na karmę i przysmaki
dla zwierząt ze schroniska przy
ul. Gilowej w Częstochowie.

JAKIE ŚNIADANIE, TAKI STYL ŻYCIA
Dbając o najdrobniejszy szczegół, przygotowaliśmy BIO ŚNIADANIE bez plastiku, 

w trzech odsłonach: tradycyjnej, wegetariańskiej i wegańskiej.

https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/4519944918091305
https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/5134662873286170
https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/4525296224222841

https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/4519944918091305
https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/5134662873286170
https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/4525296224222841


WYDARZENIA O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ
ŚWIATOWY DZIEŃ WODY (22.03.2022)

Zorganizowaliśmy happening pod
hasłem: „WODA TO SKARB”, oraz
wręczaliśmy okolicznym mieszkańcom
ulotki, dotyczące racjonalnego
korzystania zasobów wodnych

ANKIETA - „ CZY ŻYJESZ EKO?”
Przeprowadziliśmy wśród mieszkańców

okolic szkoły ankietę, której wyniki
pozwalają nam optymistycznie patrzeć w
przyszłość.

ŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWA” (10.10.2021)
Przygotowaliśmy „ DRZEWO ŻYCZEŃ” i posadziliśmy sosnę bośniacką w szkolnym ogrodzie.

https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/4403813993037732
https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/4546414715444325
https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/4950022441750215

https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/4403813993037732
https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/4546414715444325
https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/4950022441750215


KONKURSY Z ZAKRESU EKOLOGII 

I OCHRONY ŚRODOWISKA
KONKURS WIEDZY O PARKACH 
NARODOWYCH POLSKI (31.03.2022)

Rozwiązanie testu, wymagało znajomości
walorów przyrodniczych, a także osobliwości
najpiękniejszych miejsc na mapie Polski.

. 

„POEZJA Z PRZYRODĄ W TLE” (19.05.2022)
Praca drużynowa, której zadaniem było 

napisanie wiersza o tematyce  ekologicznej.

KOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY - „NAJPIĘKNIEJSZE DRZEWO”.
Piękno przyrody uchwycone przez obiektywy aparatów naszych uczniów.

https://dobraszkola.edu.pl/aktualnosci/szkolny-konkurs-fotograficzny-najpiekniejsze-drzewo/
https://dobraszkola.edu.pl/aktualnosci/konkurs-wiedzy-o-parkach-narodowych-polski-wyniki/
https://dobraszkola.edu.pl/aktualnosci/szkolny-konkurs/

https://dobraszkola.edu.pl/aktualnosci/szkolny-konkurs-fotograficzny-najpiekniejsze-drzewo/
https://dobraszkola.edu.pl/aktualnosci/konkurs-wiedzy-o-parkach-narodowych-polski-wyniki/
https://dobraszkola.edu.pl/aktualnosci/szkolny-konkurs/


GAZETKA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

„PTAKI SPOTYKANE W POLSCE JESIENIĄ I 
ZIMĄ” (17.11.2021)

Poznając ich zwyczaje, wymagania, oraz
rodzaje pokarmu, którym się odżywiają,
wiedzieliśmy, jak dokarmiać je zimą.

. 

„CZAS ROZKŁADU ODPADÓW” 
(26.01.2022)
Zebraliśmy informacje, które uświadomiły
nam, że niektóre śmieci będą tkwić na
naszej planecie jeszcze długo po nas :(

.

https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/4523228537762943
https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/4783807091705085

https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/4523228537762943
https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/4783807091705085


WYCIECZKA PRZYRODNICZA

WYJAZD DO „NOWEGO FOLWARKU” W NADLEŚNICTWIE 
KŁOBUCK (11.05.2022)

Rozpoznawaliśmy gatunki drzew iglastych i liściastych, tropy
zwierząt, poznaliśmy rodzaje nasion, podziwialiśmy przekroje
drzew i profile gleby leśnej. Otrzymaliśmy również odpowiedzi na
pytania: Co zrobić w lesie gdy…?

. 

https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/5079075438844914

https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/5079075438844914


WARSZTATY/ZAJĘCIA O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

PRZYJAZNY PTASI CATERING 
(25.01.2022)

Wraz z zaangażowaniem rodziców,
wykonaliśmy eko – karmniki, dzięki
którym nasi skrzydlaci przyjaciele mieli
zapewnione pożywienie w okresie
jesienno – zimowym.

. 

„WARSZTATY PSZCZELARSKIE” (17.05.2022)

Zamieniając klasę w prawdziwą pasiekę,
dowiedzieliśmy się kim jest pszczelarz, czym
jest ul, oraz jakie znaczenie mają pszczoły dla
otaczającego nas świata? Wiemy, jak o nie
dbać. Znamy również sposoby pozyskiwania
miodu.

https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/4778880192197775
https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/5094181780667613

https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/4778880192197775
https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/5094181780667613


WYSTAWA EKOLOGICZNA

„PLAKATY DLA ZIEMI” (26.04.2022)

Plakaty wykonane przez uczniów klas 4-
8 w ramach obchodów Światowego Dnia
Ziemi. Każdy inny, wyjątkowy, a co
najważniejsze z przesłaniem.

. 

„PROJEKT ZIELNIK”

Od września do maja, uczniowie
gromadzili okazy roślin zielnych. Ich
magiczną moc przenieśli na karty zielników,
które zaprezentowali w plenerze.

https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/5037905229628602
https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/5113836585368799

https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/5037905229628602
https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/5113836585368799


ULOTKA – ZMIENIAMY NAWYKI W ŻYCIU CODZIENNYM

„OSZCZĘDZANIE WODY TO NAJNOWSZY KRZYK 
MODY” (31.01.2022)

Troska o stan środowiska naturalnego, to nie
chwilowy trend, to styl życia naszych uczniów.
Wykonana przez nich ulotka trafiła do wszystkich
klas naszej szkoły, oraz okolicznych mieszkańców
Częstochowy, podczas obchodów Światowego
Dnia Wody.

https://www.facebook.com/dobraszkola/photos/a.684215728330929/4802158353203292

https://www.facebook.com/dobraszkola/photos/a.684215728330929/4802158353203292


DOŚWIADCZENIE / OBSERWACJA PRZYRODNICZA

HODOWLE ROŚLIN CEBULOWYCH 
(11.04.2022)

Jaki wpływ na wzrost i rozwój roślin
ma światło i woda, przekonali się
uczniowie w trakcie cyklu zajęć
poświęconych hodowli roślin
cebulowych.

ROZWÓJ I ZNACZENIE ROŚLIN 
MIODODAJNYCH (04.04.2022)

Wysialiśmy w doniczkach rośliny o kwiatach
barwnych i wonnych, kwitnące długo i obficie,
po to, by dostarczyły pszczołom surowca do
produkcji miodu.

https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/5000375266714932

https://www.facebook.com/dobraszkola/posts/5000375266714932

