
 

DZIEŃ ZIEMI – 22 KWIETNIA 2015 r. 
 

Obchody Dnia Ziemi uczciliśmy pogłębianiem naszej wiedzy o ochronie środowiska i poszerzaniem działań  

propagujących konieczność dbania o naszą planetę. 

 Termin wykonania wybranych prac: 15.04 – 23.04. 2015 r. 

Propozycje działań związanych z Dniem Ziemi, które były realizowane na różnych przedmiotach: 

PLASTYKA 
- praca wykonana  dowolną techniką dotycząca obchodów Dnia Ziemi  i ochrony środowiska. 

INFORMATYKA 
- plakat wykonany w dowolnym programie komputerowym. Pracę należy przesłać lub dostarczyć nauczycielom informatyki 

w formacie jpg. 

JĘZYK POLSKI 
- wiersz o Ziemi lub inna praca o konieczności dbania o nasza planetę. 

JĘZYK ANGIELSKI 
- praca na temat „ Jak w innych Krajach obchodzi się Dzień Ziemi” wykonana w języku angielskim. 

PRZYRODA 
 - wszyscy uczniowie klas IV-VI  na lekcjach przyrody wzięli udział w turnieju wiedzy o ochronie środowiska. 

- 16 kwietnia na od godz. 14.20 do 15.40 i  22  kwietnia od 13.20 do 14. 10 w sali 219 można było wziąć udział w tworzeniu 

rzeźb ekologicznych . 
OTO NIEKTÓRE  PRACE:



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

To od Ciebie zależy jak będzie wyglądała 

nasza przyszłość!

Światowy Dzień

Ziemi
22 kwietnia



 
 

 



NA  GŁUPCA 

Na każdej skale, drzewie, słupie, 

kto się podpisał? 

Wiadomo, głupiec! 

 

 FRASZKI EKOLOGICZNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W  TURNIEJU  WIEDZY  O  OCHRONIE  ŚRODOWISKA   NAJLEPSZE  WYNIKI  OSIĄGNELI:  
Dujka Martyna -  klasa 6e 

Prokopczyk Ewa  -  klasa 6d 

Księżak Adrian -  klasa  6d 

Kłosowicz Jakub -  klasa 6c 

NAGRODĘ SPECJALNĄ DLA NAJAKTYWNIEJSZEGO UCZNIA ZDOBYLI: 
Wiktor Dobrzyński – klasa  4g 

Julia Rola-Wawrzecka – klasa 6d 

 

 

NA WAKACJE 

Rada nasza taka, 

Pamiątki: 

Li ść leszczyny, 

Jagoda jeżyny, 

Kwiat paproci, 

Kamień co się złoci, 

Białe stokrotki, 

Owoc słodki 

Bierz do serca, 

a nie do plecaka! 

NA DZIECI 

Nie śmiecą zwierzęta! 

Kto więc las zaśmiecił? 

To wycieczka - dzieci. 

NA CHULIGANA 

Ta leśna polana cała stratowana, 

Czy tu dziki ryły? 

Czy zające śmieciły? 

Czy gałęzie łamały niedźwiedzie? 

Nie! 

Od rana to sprawka 

CHU-LI-GA-NA! 


