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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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IX GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROJOWIE

To my, Wasze dzieci

Julia i Oskar

Słyszymy dziś często w środkach
masowego przekazu o problemach
związanych z ochroną środowiska.
Musimy zdawać sobie sprawę z konieczności ochrony powietrza, wody i gleby,
obowiązku zmniejszania odpadów i
poszukiwania bezpiecznych dla środowiska sposobów uzyskiwania energii,
konieczności oszczędnego korzystania
z zasobów surowcowych, a także racjonalnego używania substancji chemicznych. Jesteśmy częścią przyrody i nie
wolno nam jej niszczyć. Zanieczyszczając środowisko, niszczymy samych siebie. Kiedy i w jaki sposób budzić ekologiczną świadomość? Wszyscy wskażą
na szkołę i jest to niewątpliwie prawda.
Celem kształcenia młodego człowieka
powinno być nie tylko zapewnienie
uczniom odpowiedniego zasobu wiadomości, lecz również ukształtowanie
umiejętności i postaw warunkujących
podejmowanie skutecznych działań
wobec pojawiających się dla środowiska zagrożeń.
Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły
Podstawowej w Rojowie doskonale wiedzą, że każdy powinien dbać o otaczającą nas przyrodę. 15 kwietnia 2011r.
odbył się w naszej szkole IX Gminny
Konkurs Ekologiczny Dzieci Sześcioletnich, na który zaproszono uczniów
z oddziałów przedszkolnych z Olszyny,
Niedźwiedzia, Siedlikowa, Szklarki Przygodzickiej, Publicznego Przedszkola
w Rogaszycach i Publicznego Przedszkola nr 6 w Ostrzeszowie. Przybyłych
gości serdecznie powitała pani dyrektor
Sabina Józefiak.

Następnie wszyscy przystąpili do
wykonywania zadań konkursowych.
Pierwsza konkurencja polegała na
segregacji odpadów. Dzieci miały
powkładać do osobnych worków plastik, makulaturę i złom. Po wykonaniu
tego zadania organizatorka konkursu p. Maria Łacina, poinformowała przedszkolaki, w jaki sposób powinno się
segregować odpady. Następnie dzieci
zgniatały puszki, kartony i plastikowe
butelki. Zadanie to miało uświadomić
maluchom, że odpady należy zgniatać
tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca w śmietniku. Zwrócono uwagę na
to, że przed przystąpieniem do zgniatania butelek, należy odkręcić plastikowy
korek. Kolejnym zadaniem był miniturniej wiedzy, podczas którego dzieci
musiały wykazać się wiedzą z zakresu
ekologii. Dużym zainteresowaniem cie-

szyła się tzw. skrzynia skarbów, ponieważ przedszkolaki po dotyku rozpoznawały, jaki owoc lub warzywo kryje się w
zamkniętej skrzynce. Pozostałe zadania
to: recytacja wierszyków o tematyce
ekologicznej i rozwiązywanie zagadek
dotyczących najbliższego środowiska.
Na zakończenie uczestnicy otrzymali
rolki od papieru toaletowego oraz kolorową bibułę i przy użyciu tych produktów wykonywali kwitnące drzewa.
Dzieci były bardzo zadowolone z
przyjazdu do naszej szkoły, ponieważ
wszystkie oddziały przedszkolne otrzymały dyplom i upominek książkowy.
Dodatkowo każdemu dziecku, biorącemu udział w ekologicznych zmaganiach, wręczono książkę. Po zakończeniu konkursu wszyscy udali się na słodki
poczęstunek.

Hanna Kempa

Marcel i Sebastian
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X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
EKOLOGICZNY DLA UCZNIÓW KLAS III

Znajdź 15 szczegółów, którymi różnią się te dwa obrazki. Na rysunku pierwszym zaznacz kółeczkiem miejsca, w których znalazłeś różnice, wytnij go,
naklej na kartkę i przyślij do redakcji. Na rozwiązania czekamy do 19 maja br.
Zadanie dla dzieci do lat 11.
Rozwiązanie
Za rozwiązanie zadania z nr. 14. - znalezienie szczegółów różniących dwa na
pozór identyczne obrazki - nagrodę otrzymuje Martyna Skrobacz z Ostrzeszowa.
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody.

red.

Proces kształcenia i wychowania ekologicznego należy
rozpocząć od wczesnych lat szkolnych, aby dzieci od najmłodszych lat wzrastały w świadomości roli środowiska w życiu człowieka i
odpowiedzialności za jego ochronę. Podniesienie świadomości ekologicznej to
jedno z ważnych zadań, wymagających
zdecydowanych działań szkoły. Dlatego
też nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wzbogacają treści nauczania problemami ekologicznymi, wykorzystując
własną wiedzę, pomysłowość i twórczą
postawę w kształtowaniu proekologicznych postaw swoich uczniów. Organizują
m. in. wycieczki, konkursy, happeningi,
ucząc w ten sposób dzieci szacunku do
przyrody i umiejętności harmonijnego z
nią współżycia.

W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w
Niedźwiedziu po raz kolejny (X edycja) zorganizowano konkurs
ekologiczny pod hasłem „ZIEMIA JEST W TWOICH RĘKACH”.
W czwartek 28 kwietnia br. uczniowie klas III ze Szkół
Podstawowych nr 1, 2, 3 w Ostrzeszowie oraz Szkół Podstawowych w Olszynie, Siedlikowie, Szklarce Przygodzickiej i
Niedźwiedziu wzięli udział w konkursie ekologicznym z okazji
Międzynarodowego Dnia Ziemi. Podczas konkursu panowała
sympatyczna i ciepła atmosfera. Dzięki hojności sponsorów wszystkie dzieci otrzymały dyplomy, książki, wspaniałe
nagrody rzeczowe oraz poczęstunek. Dziękuję wszystkim
sponsorom za życzliwość i wielkie serce.
W gronie laureatów znalazły się szkoły:
Szkoła Podstawowa w Olszynie - I miejsce
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ostrzeszowie – II miejsce
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrzeszowie – III miejsce
Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu
gratulujemy!

H. Śniatała

