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Projekt potrzebny jak… powietrze
Czy w szkole koniecznie trzeba pracować metodą 

projektów? Czy nie można pozostać przy tradycyj-
nych metodach nauczania? Czy nie za dużo zamie-
szania? 

Powietrze to mieszanina gazów o określonych propor-
cjach zmieszania. Jednakże często obserwuje się w atmosfe-
rze – szczególnie w jej dolnej części, tzw. warstwie granicznej 
– wzrost stężenia pewnych substancji gazowych i pyłowych, 
które uznawane są za zanieczyszczenia. Spowodowane jest to 
najczęściej działalnością człowieka. W powietrzu pojawia się 
coraz więcej związków chemicznych. Niektóre z nich wykazu-
ją szczególnie negatywne oddziaływanie na żywe organizmy 
(tlenki siarki, tlenki azotu, ozon), a reakcją na ich występo-
wanie może być usychanie liści na drzewach, pojawianie się 
na nich przebarwień i plam. Szczególną rolę w poziomie emi-
towanych zanieczyszczeń odgrywa przemysł energetyczny  
(w dużej mierze bazujący na spalaniu paliw kopalnych)  
i transport. 

Substancje gazowe, rozpuszczone w kropelkach opadu, sil-
nie wpływają na jego parametry fizyko-chemiczne, co można 
obserwować jako kwaśne deszcze. Nadmiernie zakwaszone 
opady mogą powodować nieodwracalne zmiany w zbiorowi-
skach roślinnych. Zanieczyszczenia pyłowe, którego źródłem 
jest spalanie paliw kopalnych i nadmierny transport kołowy, 
są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia, gdyż mogą docie-
rać do pęcherzyków płucnych i prowadzić do rozwoju chorób 
układu oddechowego. 

Celem projektu jest uświadomienie jego uczestnikom, że 
każdy z nich jest odpowiedzialny za jakość powietrza którym 
oddychamy. Nasze codzienne wybory, jak chociażby to, czy 
do szkoły pojedziemy rowerem, autem czy autobusem oraz to, 
czym palimy w przydomowych kotłowniach, mają decydują-
ce znaczenie w ograniczaniu emisji substancji szkodliwych do 
atmosfery. Uświadomienie tego uczniom i rodzicom jest jed-
nym z celów projektu.

W ramach projektu przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne  
z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska 
dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Niem-
cach. Efekty naszych działań prezentowane są w specjalnym 
wydaniu szkolnej gazety.

Autorzy projektu:
• Anna Studzińska – dyrektor Gminnego Ośrodka 

Administracyjnego Szkół w Niemcach – koordynator 
gminny

• Beata Gajuś – wicedyrektor Szkoły Podstawowej  
w Niemcach – koordynator szkolny

• Jadwiga Łucka-Drozd – wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej w Niemcach – przygotowanie wniosku

• Anna Zgierska – nauczyciel języka polskiego
• Danuta Dziedzic – nauczyciel przyrody, fizyki
• Urszula Głuszak – nauczyciel, przyrody, biologii 
• Jagoda Laskowska – nauczyciel biologii, chemii
• Joanna Trocka – nauczyciel biologii, chemii 
• Marek Gruda – nauczyciel geografii, przyrody

OD REDAKCJI

„Cuda się zdarzają, jest nim każdy kolejny oddech.” ~ Stephen King

Drodzy Czytelnicy!
Bieżący numer „Kleksa” to wydanie specjalne szkolnej gazety, poświę-
cone realizacji zadania o tematyce ekologicznej. Powstał w ramach pro-
jektu „Czy wiesz czym oddychasz”, realizowanego w Szkole Podstawo-
wej w Niemcach w roku szkolnym 2018/2019. Projekt finansowany ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie.
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Okładka 1
Zdjęcie i grafika: pixabay.com
Wykonanie: p. Marek Gruda

Okładka 2
Prace plastyczne pochodzące z konkursu na 
plakat o tematyce propagującej  segregację 
odpadów.
Projekt i wykonanie: p. Marek Gruda 

Cytaty na dole stron parzystych wybrała  
p. Marzena Włodarczyk
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Informacja

„Wiedza, tak jak powietrze, jest niezbędna do życia. I tak jak powietrza nikomu nie wolno jej odmawiać.” ~ Alan Moore

Opracowanie: Marek Gruda

Co to za projekt?

Charakterystyka projektu

1. Nazwa projektu: „Czy wiesz czym oddychasz ?” 

2. Szkolny Koordynator projektu: wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej w Niemcach Beata Gajuś 

3. Nauczyciele opiekunowie: Danuta Dziedzic, Urszula 
Głuszak, Marek Gruda, Jagoda Laskowska, Joanna Trocka, 
Anna Zgierska. 

4. Pozyskane środki: 9.300,00 zł

5. Środki finansowe pozyskane z WOJEWÓDZKIEGO 
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
i GOSPODARKI WODNEJ w LUBLINIE 

6. Odbiorcy projektu: uczniowie klas 7 i 8 Szkoły 
Podstawowej i III klasy Gimnazjum

7. Czas realizacji: 15.09.2018 – 01.12.2018

8. Zrealizowane zadania:
• Wycieczka edukacyjna do Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów w Lublinie,
• Wyjazd do Kopalni Węgla Kamiennego w Bogdance,
• Zajęcia warsztatowe w Roztoczańskim Parku 

Narodowym,
• Wyprawa badawcza do Ogrodu Botanicznego  

w Lublinie,
• Konkurs ekologiczny dotyczący powietrza  

i gospodarowania odpadami,
• Konkurs na plakat propagujący segregację odpadów,
• Konkurs na najciekawsze niekonwencjonalne 

wykorzystanie odpadów,
• Konkurs na utwór literacki ,,Z powietrzem w tle...”,
• Konkurs fotograficzny „Z powietrzem w tle...”,
• Opracowanie ulotki dotyczącej ochrony powietrza,
• Opracowanie ekologicznego okolicznościowego 

wydania Kleksa podsumowującego działania 
projektowe,

• Wydanie pomocy dydaktycznej z nagrodzonymi 
pracami literackimi i fotograficznymi,

• Wystawy prac plastycznych i zdjęć na holu szkolnym,
• Upowszechnianie wiedzy dotyczącej czystości 

powietrza.

Projekt ekologiczny w liczbach
0 – złotych jest przeznaczone na realizację z budżetu szkoły

2 – laureaci konkursu na ulotkę 

4 – liczba wycieczek związanych z projektem

5 – liczba konkursów związanych z projektem

6 – nauczyciele zaangażowani w projekt

15 – liczba zdjęć w konkursie fotograficznym

18 – laureaci konkursu literackiego

16 – liczba stron Eko-Kleksa 

35 – liczba uczestników konkursu wiedzy ekologicznej

9 300 – zł. dofinansuje do projektu WFOŚiGW w Lublinie

Projekt ulotki autorstwa Michała Choiny z klasy 8a
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Wycieczka
Opracowanie: p. Urszula Głuszak, p. Danuta Dziedzic 
Zdjęcia: Iga Styrnik III C

Wycieczka edukacyjna do kopalni węgla kamiennego w Bogdance 

Kwestionariusz wycieczki
1. Kto: uczniowie klas III Gimnazjum 
2. Gdzie: kopalnia węgla kamiennego Lubelski Węgiel 

„Bogdanka” SA  
3. Kiedy: 17 X 2018 
4. W jakim celu: Poznanie zagrożeń wynikających  

z działalności człowieka, a przede wszystkim 
jakim węglem palimy w naszych piecach i jak 
wydobywanie węgla wpływa na środowisko 
naturalne. 

Dnia 17 października 2018r uczniowie klasy trzecich gim-
nazjum  udali się na wycieczkę do kopalni węgla kamiennego 
w Bogdance. Za raz po wyjściu z autokaru, wszyscy otrzyma-
liśmy specjalne karty, dzięki którym mogliśmy wejść na teren 
kopalni. Po podzieleniu się na grupy rozpoczęliśmy zwiedza-
nie. Zobaczyliśmy laboratoria, w których badany jest węgiel, 
wagony zjeżdżające do kopalni oraz centrum dowodzenia,  
w którym inżynierowie czuwają nad pracą maszyn na tere-
nie kopalni. Wszyscy bardzo liczyli na to, że zjedziemy windą 
na dół. Jednak okazało się, że nie mamy skończonych 18 lat  
i dlatego jest to po prostu niemożliwe. 

Gabriela Przypis kl. IIIC

Przebieg wycieczki 
Uczniowie przed wejściem na teren kopalni otrzyma-

li przepustki, zostali podzieleni na trzy grupy i pod opieką 
nauczycieli i przewodnictwem fachowej kadry pracującej  
w kopalni zwiedzali teren kopalni i laboratorium. Zapoznali 
się z organizacją pracy w kopalni, a przede wszystkim zapo-
znali się z procesem odsiarczania i oczyszczania węgla.

Gdyby nie dźwigi i szyby wydobywcze to nie wiedziałbym, 
że to kopalnia. Wszędzie jest pełno pyłu węglowego. Drzewa 
rosnące na terenie zakładu wyglądają smętnie i są mało wyro-
śnięte. Szkoda, że nie mogliśmy wjechać do podziemnej części 
kopalni.  

Mateusz Kopiński kl. IIIC
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Wycieczka

„Myślimy, że powietrze jest przejrzyste, a nagle odkrywamy, że nie da się go przeniknąć.” ~ Éric-Emmanuel Schmitt

Na tropie naszych śmieci

Opracowanie: p. Danuta Dziedzic
Zdjęcia: p. Jerzy Czubacki

Przebieg wycieczki
Dnia 14.11.2018 uczniowie klas ósmych pojechali na wy-

cieczkę szkolną organizowaną w ramach projektu ekologiczne-
go.  

Najpierw pojechaliśmy do Zakładu Oczyszczania Odpadów 
Komunalnych KOM-EKO w Lublinie. Od razu wiedzieliśmy, 
że ma on coś wspólnego z odpadami komunalnymi, ponieważ 
zapach był niezwykle nieprzyjemny. Wysłuchaliśmy informacji 
na temat recyklingu i zagospodarowania odpadów. Obok widać 
było zakład recyklingu elektrośmieci. 

Po krótkiej lekcji pojechaliśmy w następne miejsce. Tym 
razem mieliśmy okazję poznać Zakład Zagospodarowania 
Odpadów w Wólce Rokickiej. Tam powstaje gaz, który jest wy-
korzystywany do ogrzewania mieszkań w sąsiednich miejsco-
wościach.

Zapamiętaliśmy kilka ważnych rzeczy dotyczących ekologii. 
Terasz już wiemy, co się dzieje z odpadami komunalnymi. Se-
gregowanie śmieci jest ważne dla przyszłości naszego środowi-
ska.

Martyna Stefaniak klasa 8 a

A co na to uczniowie?
Najpierw jechaliśmy brzydką windą, aż dojechaliśmy do cen-
trum kierowania zakładem oczyszczania węgla. Wyglądem 
przypomina stację kosmiczną. 

Michał Szymański kl. III C

Dla mnie najciekawsze było laboratorium. Nawet nie przypusz-
czałem, że w różnych zakładach jest potrzebny innej jakości 
węgiel.

Mateusz Kopiński kl. III C

W piecach powinniśmy palić oczyszczanym węglem,  bo jak nie, 
to na podwórkach urosną nam takie sterty popiołu, jak hałdy 
przy kopalniach, a powietrze polecą związki siarki i azotu. To 
one powodują powstawanie kwaśnych deszczy.

Michalina Sugier kl. III C

Kopalnia zużywa bardzo dużo energii na wydobycie  
i transportowanie węgla, a również na pracę wszystkich ma-
szyn w procesie oczyszczania węgla.

Piotr Kowalski III C

Węgiel w kopalni przechodzi wiele faz oczyszczania. Nawet 
,,myje” się go wodą, żeby wypłukać pył i ziemię. Potem próbki 
trafiają do laboratorium, aby ustalić kaloryczność i temperatu-
rę  spalania.

Michał Włodarczyk III C

Jednym ze sposobów oczyszczania węgla z pyłów jest oczyszcza-
nie wodą. Na szczęście obieg wody jest zamknięty i natura nie 
traci kilkunastu tysięcy litrów wody. Wielkim minusem wydo-
bywania węgla są puste korytarze po wyrobiskach. Nie są one 
zasypywane i po pewnym czasie ziemia się obsypuje i następuje 
tąpnięcie, a na powierzchni tworzy się zagłębienie w terenie.

Maciej Droździel III C



KLEKS 3(76)/2018 7

Wycieczka

Kwestionariusz wycieczki
1. Kto: Uczniowie klas 8 Szkoły Podstawowej  

w Niemcach 
2. Gdzie: Zakłady odpowiedzialne za segregację  

i przetwarzanie śmieci 
3. Kiedy: 14 XI 2018 
4. W jakim celu: Zapoznanie uczniów z procesem 

recyklingu odpadów komunalnych i koniecznością 
segregacji śmieci oraz wpływie powyższych działań 
na czystość powietrza.

W dniu 14 listopada 2018 roku uczniowie klas 8 wyruszyli 
na wyprawę mającą na celu znalezienie odpowiedzi na pyta-
nie: co się dzieje z naszymi śmieciami i jak recykling wpływa 
na czystość powietrza. 

Agencja detektywistyczna w składzie: 6 członków grona 
pedagogicznego i 62 uczniów wyruszyła na poszukiwanie za-
kładów przetwarzających odpady z gospodarstw domowych  
i tych z naszej szkoły. W Lublinie wyśledziliśmy Polską Kor-
porację Recyklingu, Zakład Segregacji i Zagospodarowania 
Odpadów KOM-EKO, Eko-Prim i kilka mniejszych zakła-
dów, na przykład segregacji złomu. Odwiedziliśmy tez po-
bliski zakład w Wólce Rokickiej i zakład Stena w Niemcach. 
W pobliżu tych zakładów nie było widać „gór śmierdzących 
śmieci” z którymi zwykle się kojarzą.

Główny detektyw poinformował uczestników na czym po-
lega recykling i że dzięki niemu zmniejsza się emisja dwu-
tlenku węgla do powietrza. Jest też znacznie zmniejszone za-
nieczyszczenie tlenkami azotu i siarki. Uczniowie wyciągnęli 
słuszny wniosek – mniej kwaśnych deszczy.

Poznaliśmy zasadę 3R – Reduce, Reuse, Recykle. Dla 
mniej wtajemniczonych w język angielski wyjaśnię: Unikaj – 
kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie czyli przed wy-
rzuceniem pomyśl czy się nie przyda ponownie, Utylizuj. Sto-
sując zasadę 3R zmniejszamy zużycie surowców naturalnych.

Wyprawa miała też akcent patriotyczny. Przejeżdżaliśmy 
koło pomnika ku czci pomordowanych w Lasach Kozłowiec-
kich. Niestety rzęsisty deszcz nie pozwolił na zapalenie zniczy 
na płycie pomnika.  

Agencja detektywistyczna znalazła odpowiedź na pytanie 
– Nasze śmiecie są poddawane segregacji i utylizacji co ogra-
nicza zanieczyszczenie powietrza i nie tylko.

Główny detektyw Danuta Dziedzic 
Opiekun projektu

A co na to uczniowie?
Co to jest zasada 3R w recyklingu?
3R w recyklingu polega na tym, że aby rzeczywiście zmniejszyć 
ilość wytwarzanych przez nas śmieci trzeba trzech kroków: 
1. Reduce – ograniczenie używanych przez nas głównie plasti-
ków np. opakowań.
2. Resuse – segregacja, czyli podzielenie odpadów na plastik, 
szkło, papier, metale i odpady organiczne – z tych ostatnich 
można zrobić kompost i użyć do nawożenia ogródka.
3. Recykle – odzyskiwanie z posegregowanych śmieci co tylko 
się da np. plastiku.

Katarzyn Kowalik 8 c

Jak segregacja śmieci wpływa na czystość powietrza?
Segregacja śmieci ma wpływ na czystość powietrza bo ograni-
cza wydobycie surowców naturalnych np. metali kolorowych. 
Odzyskiwane jest też srebro i złoto, które są drogie. Konieczność 
zbierania i segregowania śmieci zmniejsza ilość „dzikich wysy-
pisk” w lasach – czyste lasy to czyste powietrze.

Jakub Małek 8 c

Dzięki segregacji śmieci zmniejsza się emisja gazów takich jak 
tlenek siarki, tlenek azotu i dwutlenek węgla, są to gazy odpo-
wiedzialne za kwaśne deszcze. 

Jakub Kostecki 8 c
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Wycieczka
Opracowanie: p. Jagoda Laskowska 

Zdjęcia: p. Marek Gruda

W lubelskim Ogrodzie Botanicznym

Kwestionariusz wycieczki
1. Kto: uczniowie klas 7 Szkoły Podstawowej  

w Niemcach 
2. Gdzie: Ogród Botaniczny w Lublinie 
3. Kiedy: 9 X 2018 
4. W jakim celu: Poznanie przyczyn zanieczyszczeń 

powietrza i ich rodzajów,  a także wpływu 
zanieczyszczenia powietrza na organizmy i rośliny 
oraz na jakość powietrza.

Dnia 9.10.2018 r. uczniowie klas siódmych, wraz z p. Ur-
szulą Głuszak, p. Jagodą Laskowską oraz p. Markiem Grudą 
odbyli wycieczkę do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Po-
goda nie zawiodła. Ranek był wprawdzie dość chłodny, ale 
później przejaśniło się tak, że ciepłe promienie słońca towa-
rzyszyły nam do końca wycieczki. Po ogrodzie botanicznym 
oprowadzała nas pani przewodnik, która ciekawie opowia-
dała o napotkanych roślinach z różnych części świata. Nie 
obyło się bez roślinności górskiej oraz wydmowej. Niektóre 
okazy były naprawdę imponujące. Pani przewodnik powie-
działa również kilka słów o zanieczyszczeniach powietrza  
i o ich wpływie na środowisko. Starała się nam również przy-
bliżyć nieco historię całego miejsca. 

Jednak najciekawsze momenty wycieczki miały dopie-
ro nastąpić. Niesamowite wrażenie wywarła na nas wizyta 
w szklarni, w której mogliśmy podziwiać różnorodność nie-
spotykanych w naszych warunkach klimatycznych roślin. 
Wycieczka była bardzo udana, a uczestnicy wykazali spore 
zainteresowanie tematem. 

Anna Syta kl. 7 a

Przebieg wycieczki 
Uczniowie w trakcie wycieczki zostali zapoznani ze źró-

dłami zanieczyszczeń powietrza zarówno wynikającymi  
z działalności człowieka, jak i naturalnymi. Wspólnie zasta-
nawiali się, jakie działania mogą wpłynąć pozytywnie na ja-
kość powietrza.

Poza tym uczniowie dowiedzieli się, jak jakość powietrza 
wpływa na organizmy żywe. Mieli okazję zaobserwować ne-
gatywny wpływ zanieczyszczeń na rośliny – m.in. uszkodze-

nia liści i igieł, obumieranie całych organizmów w wyniku 
zakwaszenia gleby na skutek kwaśnych opadów. 

Do samodzielnego opracowania przy wykorzystaniu 
dostępnych źródeł informacji uczniowie otrzymali temat: 
„Wpływ zanieczyszczeń powietrza na rośliny”. Jako podsumo-
wanie wycieczki młodzież wykonała plakaty – sprawozdania, 
do których zostały wykorzystane zdjęcia wykonane w trakcie 
wyprawy badawczej.
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Wycieczka

Opracowanie: p. Marek Gruda
Zdjęcia: p. Marek Gruda

       Wycieczka do Zwierzyńca

A co na to uczniowie? 
Powietrze zanieczyszczają wszystkie substancje gazowe, ciekłe  
i stałe, które nie są naturalnymi składnikami powietrza lub, 
które występują w ilościach przekraczających ich naturalny 
udział w powietrzu.

Mateusz Parafiniuk 7 c

Tlenek azotu, pyły, związki siarki i fluoru to wielcy wrogowie 
roślin. Te substancje mogą wnikać do wnętrza roślin i niszczyć 
im komórki lub pokrywać liście uniemożliwiając fotosyntezę.

Wiktoria Hamera 7 c

Drzewa liściaste są bardziej odporne na zanieczyszczenia śro-
dowiska niż iglaste, ponieważ zrzucają liście i okres działania 
zanieczyszczeń jest krótszy.

Jakub Kowalik 7 c

Źródłami zanieczyszczeń, emitowanych do atmosfery, są pro-
cesy naturalne takie jak: wybuchy wulkanów, erozja wietrzna 
skał i gleb, pożary lasów, stepów, sawann, opadanie pyłu ko-
smicznego, parowanie słonych mórz i oceanów, czy niektóre 
procesy biologiczne np. wytwarzanie pyłków przez rośliny zie-
lone. Jednak głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest 
przemysł.

Mateusz Parafiniuk 7 c

Kwestionariusz wycieczki
1. Kto: uczniowie klas 7 Szkoły Podstawowej  

w Niemcach 
2. Gdzie: Roztoczański Park Narodowy 
3. Kiedy: 18 X 2018 
4. W jakim celu: Zapoznanie z bogactwem 

ekosystemów RPN. Zwiedzanie Ośrodka 
Edukacyjno-Muzelanego RPN. Udział w zajęciach 
warsztatowych ,,Porosty, czyli wrażliwi giną 
pierwsi”, Obserwacja porostów w ich środowisku 
naturalnym jako roślin wskaźnikowych przy 
określaniu zanieczyszczenia powietrza. 
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Wycieczka do Zwierzyńca odbyła się w ramach projektu 
szkolnego „Czy wiesz czym oddychasz?”. Dnia 25 październi-
ka uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej w Niemcach 
pojechali do Roztoczańskiego Parku Narodowego. 

Pierwszym punktem wycieczki była wizyta w Ośrodku 
Edukacyjno-Muzelanym RPN-u w Zwierzyńcu. Nasza gru-
pa została tam podzielona na dwa zespoły. Najpierw obej-
rzeliśmy wystawę stałą zatytułowaną „W krainie jodły, buka  
i tarpana”. W bardzo realistyczny sposób przedstawiono tam 
rośliny i zwierzęta występujące na terenie Roztoczańskiego 
Parku Narodowego. Bardzo nam się podobał multimedialny 
pokaz ze światłem i dźwiękiem w roli głównej. 

Kolejny etap wycieczki do zajęcia w laboratorium. Przy 
pomocy mikroskopów obserwowaliśmy porosty, poznawali-
śmy tajniki ich życia i rozwoju. Podczas zajęć plastycznych, 
lepiliśmy modele porostów z plasteliny. 

Najciekawszym elementem wycieczki były zajęcia w te-
renie, czyli spacer ścieżką dydaktyczną na Bukową Górę.  
Szukaliśmy porostów, opisywaliśmy ich budowę, miejsce wy-
stępowania, a swoje obserwacje zapisywaliśmy na kartach 
pracy. W ten sposób doszliśmy do punktu widokowego na Bu-
kowej Górze. Naszym oczom ukazały się piękny widok kolo-
rowo porośniętych pól, układających się w charakterystyczne, 
roztoczańskie fale.

Ostatni punkt naszych warsztatów to podliczenie punktów, 
podsumowanie wiadomości i wyłonienie zwycięzców. Naszy-
mi opiekunami na wycieczce byli pani Anna Ejnik, pani Ur-
szula Głuszak i pan Marek Gruda. Zaczarowany świat Roz-
tocza poznawaliśmy dzięki pani Anecie Dybowskiej z RPN-u. 

Ten dzień, pełen wrażeń, wspominamy bardzo miło.
Emilia Kapłan kl. 7 a 

Wiktoria Hamera kl. 7 c

Zajęcia warsztatowe w Roztoczańskim Parku Narodowym 
to kolejne zadanie projektowe. Ich celem było zapoznanie  
uczniów z bogactwem ekosystemów wodno-torfowiskowych 
oraz obserwacja unikatowych roślin i zwierząt w ich natural-
nym środowisku podczas spaceru ścieżką przyrodniczą na 
Bukową Górę. Zadaniem uczestników projektu było uzupeł-
nianie kart pracy, wykonanie zdjęć. Uczniowie wzięli również  
udział w zajęciach warsztatowych ,,Porosty czyli wrażliwi 
giną pierwsi” i obejrzeli wystawę stałą „W krainie jodły, buka 
i tarpana”, prezentowaną w Ośrodku Edukacyjno-Muzelanym 
RPN w Zwierzyńcu.

Wycieczka
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To hasło konkursu literackiego, który odbył się w naszej 
szkole w ramach projektu ekologicznego „Czy wiesz, czym 
oddychasz?”. Główny cel działania to rozwijanie wrażliwości 
uczniów na piękno przyrody oraz rozbudzanie zainteresowań 
literackich i językowych.

Konkurs adresowany był do uczniów klas siódmych, 
ósmych oraz trzecich gimnazjum. Zadaniem każdego uczest-
nika było napisanie przynajmniej jednego wiersza, w którym 
pojawi się szeroko rozumiany motyw powietrza. 

Mimo początkowych trudności -;) na konkurs wpłynę-
ło 35 wierszy od 34 uczniów. Najwięcej poetów jest wśród 
ósmoklasistów – 18 (8a, b, c), na drugim miejscu są siódmo-
klasiści – 10 (7b, c), a na trzecim gimnazjaliści – 7 uczestni-
ków (IIIC). 

W wierszach motyw przewodni został wykorzystany 
w sposób różnorodny. Niektóre mają walor dydaktyczny 
– przypominają o dbaniu o czystość powietrza. W innych  
powietrze stanowi inspirację do refleksji o życiu. Wszystkie 
pokazują bogactwo wyobraźni autorów, ich wrażliwość oraz 
umiejętność obserwacji świata. Forma wierszy jest też róż-
norodna: są rymowane i białe, stroficzne i pisane wierszem 
ciągłym, wszystkie bogate w środki artystyczne. 

Prace uczniów oceniało jury złożone z polonistów: p. Ka-
rolina Raczyńska, p. Ilona Kichtiak, p. Stanisław Zgierski. Ju-
rorzy nie mieli łatwego zadania. Docenili pomysł, niebanalne 
ujęcie tematu, głębię refleksji, interesującą formę artystyczną,  
bogactwo i piękno języka. Należy zaznaczyć, że pracując nie-
zależnie od siebie, nagrodzili 10 tekstów i 8 wyróżnili. Oto 
lista laureatów:

NAGRODY
1. Kacper Janczara 7c „Powietrze”

2. Michał Choina 8a „Prośba…”

3. Aleksandra Babiarz 8a „Motyw powietrza”

4. Dominika Bulanda 8b „Powietrze”

5. Karolina Rodak 8b „Niezbędne do życia”

6. Diana Wołoszyn 8c „Powietrze”

7. Dorota Smolińska 8c „Symfonia jesiennego wiatru”

8. Gabriela Przypis 3C  „Gdybym była…”

9. Iga Styrnik 3C  „Czyste powietrze”

10. Maciej Droździel 3C  „Muzyka”

WYRÓŻNIENIA
1. Maria Taczalska 8a „MCT”

2. Michał Jęczalik 7c „Moje 24 godziny z powietrzem”

3. Maria Birut 7c  ***

4. Oliwia Piech 8b „Powietrze”

5. Martyna Stefaniak 8c „Powietrze”

6. Adrian Kutyna 8c „Powietrze”

7. Piotr Ciastek 8c  ***

8. Mateusz Kopiński IIIC „Patrzę daleko…”

Nagrodzone prace znalazły się w publikacji „Z powie-
trzem w tle…”, zaś wyróżnione prezentujemy w Kleksie. Lau-
reaci otrzymali atrakcyjne nagrody finansowane w ramach 
projektu. 

Gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom kon-
kursu. Dobrze, że wśród nas są poeci… 

Anna Zgierska

Opracowanie: p. Anna Zgierska
konkurs poetycki

Z powietrzem w tle ...

Z powietrzem w tle 
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konkurs poetycki

MCT

Powietrze 
Ach, rześkie takie
Zasila moje płuca
Tak bardzo nijakie 

Silne, na ziemię mnie rzuca
Jedynie go usłyszeć możesz

Wystarczy poczekać
A wtedy dostrzeżesz

Wielką jego moc
Na co dzień niezauważalne

Przykrywa ziemię niczym niewidzialny koc
Jakże niebanalne. 

Maria Taczalska 8a 

Moje 24 godziny z powietrzem

Gdy budzę się rano, jesteś przy mnie.
Ubieram się, jem śniadanie, towarzyszysz mi.

Wychodzę z domu do szkoły, jesteś wokół mnie.
Zajęcia w szkole, ty nie odpuszczasz,

cierpliwie snujesz się za mną.
Na zajęciach WF-u, potrzebuję ciebie więcej.

Jedynie kiedy zanurzam się pod wodę,
oddziela nas lustro.

Skłamałem, bo wtedy jesteś we mnie.
Wracam do domu, ty kroczysz ze mną.

Jem obiad, odpoczywam, ty ze mną.
Odrabiasz ze mną lekcje, uczysz się.
Jest już wieczór, jestem zmęczony,

ty nie, ty wciąż w ruchu.
Biorę prysznic, kładę się do łóżka, zasypiam.

Ty sobie z tego nic nie robisz
i czuwasz przy mnie bez przerwy, bym żył.

Bez ciebie te 24 godziny
nigdy nie mogłyby się zdarzyć.

Michał Jęczalik 7c

***

Wiatr figlarny i wesoły raz do sadu wpadł,
zrzucił liście z koron drzew, potem zapadł w park.

zrzucił ludziom kilka czapek, trochę liści zwiał,
skoczył w górę, zawirował i dał  dyla w las.

Maria Birut 7c

Powietrze

Wiosną i latem jest raczej ciepłe,
jesienią i zimą to już zależnie.

Napełnia balon,
wypełnia piłkę,

przez krew dotlenia człowieczą żyłkę.
Wypuszczasz i wpuszczasz…

Nim operujesz,
gdy zmęczenie po jeździe na rolkach poczujesz.

Szkoda tylko,
że tak słabo przez ludzi cenione,

często przez dymy z komina zanieczyszczone.
Jednak zapamiętaj, kolego.

Życie ma swój koniec bez niego.
 Powietrze, ej powietrze…

Adrian Kutyna 8c
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konkurs poetycki

Powietrze

Budzisz mnie codziennie rano
I kładę się z tobą spać
Ty powietrze kochane 
Życie możesz mi dać

Ty poruszasz liściem na drzewie
I tańczysz w moich włosach

Ciebie czuć w wiatru powiewie 
Ty w lecie bawisz się w kłosach

Dzięki tobie nic nie jest głuche
Wszystko śpiewa dookoła nas 

Gdy zawiejesz, to poderwiesz muchę
Ty sprawiasz, że miło płynie czas

Oliwia Piech 8b

Powietrze

Powietrze niezbędne jest do życia.
Powietrze jest tym, czym oddycham.

Ciągle obecne, ale i znika, bo 
tak właśnie wszystko oddycha.

Ludzie, zwierzęta tlen zużywają.
Rośliny też, ale one to do siebie mają, że

zabierają i na nowo O2 wytwarzają.
W ten sposób o wszystko dobro dbają.

Za to spaliny i kwaśne deszcze
zanieczyszczają nasze cenne powietrze.

Staje się ono wtedy trujące
i dla wszystkich organizmów niesprzyjające.

Gdy zanieczyszczonym tlenem oddychamy, 
to absolutnie korzyści nie mamy.

Dbajmy więc wszyscy o czyste powietrze.
Ono nie raz przyda się jeszcze. 

Martyna Stefaniak 8c

***

Wysoki komin, czarny dym leci,
a na podwórku bawią się dzieci.

Biegają, krzyczą, w siatkówkę grają,
czarny dym w swoje płuca wciągają.

Wysoki komin, czarny dym leci.
 Czarny, bo w piecu palą się śmieci.

Nie spalaj śmieci, nie truj nas, proszę,
nie pomyl pieca z na śmieci koszem.

Piotr Ciastek 8c

Patrzę daleko…

Patrzę daleko, patrzę blisko
i pytam: Gdzie jest moje czyste środowisko?

Jak sięgnę pamięcią
jeszcze sto lat temu

nie było przecież takiego problemu.
Miło pomarzyć,

ale lepiej by było,
gdyby takie marzenie 

się spełniło.
Czyste bory, lasy, łąki,

szum czystego strumienia.
Hmm, czy to są tylko
pobożne życzenia?

Wiej wietrze, chciałbym jeszcze poczuć
świeże powietrze.

Mateusz Kopiński IIIC
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Konkursy

K o n k u r s y  o  t e m at y c e  e k o l o g i c z n e j
Konkurs na plakat  

propagujący segregację odpadów 
W ramach projektu „Czy wiesz czym oddychasz?” zorgani-

zowany został konkurs plastyczny, przeznaczony dla uczniów 
klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Niemcach i Gimnazjum nr 1 
w Niemcach.

Zadanie polegało na wykonaniu plakatu o tematyce pro-
pagującej  segregację  odpadów. W konkursie wzięło udział 
119 uczniów .

Nagrody otrzymują: 
1. Tomasz Królik – 6a
2. Julia Stefaniak – 6c
3. Zuzanna Goljanek – 6b
4. Ewelina Adamska – 6c
5. Oliwia Kosowska – 6b
6. Nikola Stanisławska – 7b

Prace wyróżnione:
1. Rozalia Szlązak – 4b
2. Izabela Kraszkiewicz – 4b
3. Wojciech Bednarczyk – 4b
4. Natalia Wołoszyn – 5d
5. Karolina Chmiel – 5d

Nagrodzone i wyróżnione prace znajdują się na ostatniej 
stronie niniejszej gazety oraz będzie można je zobaczyć na 
szkolnej wystawie. 

Opracowanie: Urszula Głuszak 

Konkurs wiedzy ekologicznej dotyczący  
powietrza i gospodarowania odpadami.
Konkurs ekologiczny odbył się 16.11.2018 r. Wzięło w nim 

udział 35 osób. Celem konkursu było propagowanie wiedzy 
dotyczącej dbania o czystość powietrza, segregacji odpadów  
i ich wykorzystanie lub utylizacja. Uczestnicy musieli wy-
kazać się wiedzą na temat źródeł i rodzajów zanieczyszczeń 
powietrza. Zagadnienia konkursowe dotyczyły również zna-
jomości skutków zanieczyszczenia powietrza, takich jak: efekt 
cieplarniany, kwaśne deszcze, dziura ozonowa. Pozostałe za-
gadnienia to: organizmy wskaźnikowe zanieczyszczeń powie-
trza, zagrożenia wynikające z niewłaściwego gospodarowania 
odpadami, działania ograniczające wytwarzanie odpadów  
w gospodarstwie domowym, sposoby utylizacji odpadów, ro-
dzaje odpadów i źródła ich powstania

Wyniki konkursu:

a) kategoria klas szóstych 
I miejsce – Mateusz Młynek kl. 6a
II miejsce – Daria Kasperek kl. 6a
III miejsce – Michalina German kl. 6a

b) kategoria klas siódmych
I miejsce – Dominika Stanisławska kl. 7b
II miejsce – Jakub Zarębski kl. 7a, Anna Syta kl. 7a
III miejsce – Daria Gawlak kl. 7a
Wyróżnienie: Nikola Stanisławska kl. 7b,  
Dominika Misiak kl. 7b, Wiktoria Domin kl. 7a

c) kategoria klas ósmych 
I miejsce – Jakub Kostecki kl. 8c
II miejsce – Piotr Sokołowski kl. 8c
III miejsce – Wojciech Tkaczyk kl. 8c
Wyróżnienie: Jakub Małek kl. 8c,  
Martyna Stefaniak kl. 8c, Piotr Ciastek 8c

d) kategoria gimnazjum
I miejsce – Jakub Kosowski kl. IIIC,  
Karolina Polkowska kl. III C
II miejsce – Wiktoria Gąbka kl. IIIC
III miejsce – Alicja Dobosz kl. IIIC 
Wyróżnienie: Weronika Majewska kl. IIIC,  
Sandra Malinowska kl. IIIA, Krzysztof Kowalczuk kl. IIIC

Opracowanie: Joanna Trocka

Opracowanie: p. Joanna Trocka, p. Urszula Głuszak, p. Jagoda Laskowska, p. Marek Gruda
Zdjęcia: p. Jagoda Laskowska 
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konkursY

„Coś z niczego”
Taki tytuł nosił konkurs na kreatywne i niekonwencjonal-

ne wykorzystanie odpadów. 
Udział w konkursie wzięli:
• Natalia Zmysłowska kl. IIIA
• Barbara Łaba kl. 5d
• Natalia Bartosik kl. 5d
• Adrian Kutyna kl. 8c 

Prace wyżej wymienionych uczniów poniżej

Opracowanie: Jagoda Laskowska

Konkurs fotograficzny  
„Z powietrzem w tle”

Konkurs fotograficzny „Z powietrzem w tle...” skierowany 
był do wszystkich uczniów gimnazjum oraz klas 7 i 8 Szkoły 
Podstawowej. Zadaniem każdego uczestnika było zrobienie 
zdjęć, na którym pojawi się szeroko rozumiany motyw po-
wietrza. Konkurs okazał się na tyle trudny że napłynęło tylko 
15 prac. 

Nagrodzono i wyróżniona zdjęcia autorstwa:
1. Aleksandra Hunek kl. 7b – zdjęcie „Powietrze w bańce”
2. Eliza Kowalik kl. 7c – zdjęcie „Dmuchawiec na wietrze”
3. Paulina Zieleńczuk kl. 8c – zdjęcie „Deser na niebie”

Najlepsze prace zostały zamieszczone w publikacji dydak-
tycznej pt. „Z powietrzem w tle” oraz pokazane w szkolnej ga-
lerii. Nagrodzone prace można również obejrzeć w bieżącym 
numerze „Kleksa” 

Opracowanie: Marek Gruda

Adrian Kutyna kl. 8c

Natalia Bartosik kl. 5d

Natalia Zmysłowska kl. IIIA

Barbara Łaba kl. 5d Eliza Kowalik kl. 7c „Dmuchawiec na wietrze”
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