
OBCHODY MI ĘDZYNARODOWEGO DNIA ZIEMI 2010  

RÓśNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓśNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS 
RóŜnorodność w nas  –  cztery pory roku 

podsumowanie projektu ekologicznego 
 

konkursy i akcje  ogólnopolskie 
 
- Ogólnopolski konkurs plastyczny na plakat propagujący ochronę środowiska Wydawnictwa 

Europa i MOŚ: Adrianna Śliwa, kl. VIa; Maciej Świtalski kl. Ib 
- Ogólnopolski konkurs Wiedzy Ekologicznej przeprowadzony w dniu 26.01.2010r. 
- Ogólnopolski konkurs na wykonanie rzeźby, maskotki z odpadów Wesołe śmieci 
- Ogólnopolski konkurs Wiedzy Ekologicznej przeprowadzony w dniu 22.04.2010r 
- Ogólnopolska Akcja marki śywiec Zdrój, Fundacji Nasza Ziemia oraz Regionalnej Dyrekcji LP w 

Katowicach Posadź z nami milion drzew 
 
rejonowe 
- Konkurs  Ekolog Roku; 3 etapy; Laureat III etapu – Piotr BoŜek, VIa; 
- Konkurs plastyczny PZW Przemyśl Wędkarstwo–Ekologia–Etyka: Maciej Betnar, VIa; 
- IX Powiatowy Przegląd Piosenki  Promującej Zdrowie; Jarosław, 2010 
 
powiatowe 

- Powiatowy Przegląd Piosenki  o Zdrowiu; Przeworsk, 22 kwietnia 2010 
 
gminne 
- Gminny  Konkurs Twórczości Dziecięcej o tematyce ekologicznej pod hasłem 

I z odpadów mogą powstać arcydzieła 
 
akcje i imprezy szkolne 
- Akcje zbieramy zuŜyte baterie – Ranking na najlepszego poszukiwacza baterii 
- Z okazji Dni Ochrony Przyrody wycieczka rowerowa do Rezerwatu Husówka 7.10.2009r.  
- Konkurs na wykonanie rzeźby, maskotki z odpadów Wesołe śmieci; 11 laureatów 
- Konkurs profilaktyczny Nasza szkoła jest bezpieczna bez nałogów, agresji, przemocy 
- Godzina dla Ziemi.Przyłącz się! Wyłącz światło!  
- Ogólnopolska Akcja marki śywiec Zdrój, Fundacji Nasza Ziemia oraz Regionalnej Dyrekcji LP w 

Katowicach Posadź z nami milion drzew – wręczenie Certyfikatów 
- Zbiórka elektrośmieci, laureat szkolny kl. Ib  
- Zbiórka telefonów komórkowych, laureat szkolny kl. Ib, indywidualny Maciej Świtalski kl. Ib 
- Zbiórka baterii, laureat kl. Ib, najlepszy poszukiwacz baterii Maciej Świtalski kl. Ib 
- Wiosenno – ekologiczne wycieczki  i  inne imprezy ekologiczno – rekreacyjne 

- BioróŜnorodność wokół nas  –  Rajski ogród ziół i kwiatów –wystawa ziół i kwiatów  
- BioróŜnorodność w lesie – wycieczki i lekcje w  Zielonej klasa 
- BioróŜnorodność wokół nas – wystawa owoców krajowych i egzotycznych  
- BioróŜnorodność wokół nas  – wystawa zwierząt  hodowanych przez uczniów 
- RóŜnorodność w nas  –  cztery pory roku w tańcu i modzie 


