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SAMORZĄD SZKOLNY
Grażyna KAWKA
Anna WENCWEL
Izabela ŁUKASIEWICZ
Marlena CHUDECKA
Katarzyna KOWALSKA
Justyna JASIANEK

W numerze:
1. Konkurs „Połączeni pasją”
2. Kalendarz 2014
3. Wywiad z mistrzem
4. Karnawał, zapusty, ostatki
5.Witamy nowych uczniów i przedszkolaków
6. Mamy teatr w sobie
7. Twórczość literacka
8. Sprawozdanie z wizyt w ramach COMENIUSA
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sieradzu

Witajcie!!!!!!!!
Spotykamy się już po raz kolejny w tym roku szkolnym
i z tej okazji, redakcja ,,Jaskiniowców” pragnie złożyć serdeczne
życzenia….. aby Nowy Rok był czasem radości, szczęścia i pokoju.
Niech w tym 2014 roku spełnią się Wasze marzenia.
Życzymy zdrowia, pomyślności i sukcesów,
A nadchodzące ferie zimowe były okazją do wypoczynku oraz
relaksu…

W dniach 08.12 – 11.12. 2013 roku w naszym ośrodku gościliśmy grupę
nauczycieli z krajów europejskich tj. Anglia, Niemcy, Luksemburg, Hiszpania,
Węgry, Rumunia i Turcja. Są oni członkami jednego z projektów Comenius
realizowanych w naszej placówce ,,I am cross- whatnow?” – dotyczącego
problematyki pracy z dziećmi z autyzmem. Nasi goście mieli okazję do
obejrzenia pracy szkoły, bezpośredniego uczestniczenia w różnego rodzaju
zajęciach prowadzonych na terenie ośrodka

Czekamy i pozdrawiamy!
Redakcja
ZBLIŻA SIĘ WOLNE – FERIE ZIMOWE TO DOSKONAŁY CZAS NA . . .
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1) Dłuższe spanie
2) Spotkania ze znajomymi
3) Ulepienie bałwana z przyjaciółmi
4) Pójście do kina na dobrą komedię
5) Wysłanie znajomym sms z propozycją spotkania się
6) W końcu posprzątanie pokoju
7) Słuchanie fajnej muzyki
8) Pójście na gigantyczne zakupy
9) Surfowanie po Internecie
10) Zrobienie maratonu filmowego
11) Urządzenie w domu imprezy Karnawałowej
Ferie są piękne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Grupa naszych nauczycieli w połowie grudnia ubiegłego roku 2013 odwiedziła
jedno z większych miast Rumunii: Cluj- Napoca, w którym to znajduje się szkoła
będąca placówką partnerską kolejnego programu Comenius realizowanego na
terenie szkoły ,,Something from nothing"- dotyczącego wykorzystywania
różnego rodzaju pozostałości do wytwarzania ozdób, biżuterii itp. Tutaj również
mieliśmy okazję do zaobserwowania pracy szkoły rumuńskiej, poznania
tamtejszych dzieci i młodzieży. Praca nad projektem przebiegła pomyślenie
według naszych założeń
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NAGRODZENI SPOSRÓD WIELU
W listopadzie uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu wojewódzkiego
pt. „Połączeni pasją”

organizowanego w ramach kampanii społecznej
„Niepełnosprawni – myśl pozytywnie”.

Dekalog bezpiecznego zachowania się podczas zabaw
zimowych:

Małgorzata Woźniak i Sandra Pluta,

1.

Nigdy nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu dróg – także tych rzadko uczęszczanych.

2.

Rzucając się śnieżkami, nie łączymy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy
kamyczków. Staramy się nie celować w twarz drugiej osobie, żeby nie uszkodzić komuś
oka. Nigdy nie rzucamy śnieżkami w nadjeżdżające samochody – zaskoczony kierowca
może stracić panowanie nad autem i spowodować wypadek.

3.

Na łyżwach jeździ się tylko w wyznaczonych miejscach. Stawy, jeziora czy rzeki, nawet
jeśli pokryte są (z pozoru!) grubą warstwą lodu, nie są bezpiecznym miejscem do
zabawy. Lód w każdej chwili może się załamać!

4.

Place budowy to nie miejsce na zabawę. Pokryte śniegiem kopce kuszą i zachęcają do
gonitwy, jednak nigdy nie możemy być pewni, czy warstwa białego puchu nie kryje
szczelin lub głębokiego, źle zabezpieczonego, dołu.

Prace plastyczne naszych uczennic zostały nagrodzone i wybrane z pośród tak
wielu nadesłanych. 3 grudnia 2013 roku podczas oficjalnej Gali
podsumowującej kampanię odebrały przepiękne nagrody.

5.

Zjeżdżając na nartach czy sankach, pamiętamy o obowiązujących na stokach przepisach
i zasadach bezpieczeństwa. Warto też zapoznać się z dekalogiem narciarskim,
opracowanym przez GOPR (www.gopr.pl/index.php?action=dekalog).

Prace finalistów zostaną także wykorzystane do zilustrowania specjalnego
wydania kalendarza kampanii na rok 2014.

6.

Nie doczepiamy sanek do samochodu. Źle zabezpieczony kulig może stwarzać duże
zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa.

7.

Nie gramy w „hokeja na lodzie” na ulicy. Zajęci zabawą, możemy nie dostrzec w porę
nadjeżdżającego z nadmierną prędkością samochodu.

8.

Pamiętamy, że w zimowe dni kierowcy mają ograniczoną widoczność, a samochody
potrzebują dłuższego czasu hamowania. Nie przebiegamy przez ulicę. Nie przechodzimy
w miejscach niedozwolonych. Pamiętamy też, by doczepić do rękawa lub plecaka
elementy odblaskowy.

9.
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Do udziału zgłoszono 147 prac, nagrodzono tylko 12 finalistów.
Wśród wyróżnionej 12 znalazły się dwie uczennice naszej szkoły :

Widząc zwisające z dachów sople, nie strącamy ich patykami lub kamieniami.
Informujemy o nich osobę dorosłą.

Naszym koleżankom serdecznie GRATULUIJEMY !!!

3

TO BYŁ WSPANIAŁY DZIEŃ ...

PROMOCJA KALENDARZA 2014
3 grudnia 2013 roku w naszej szkole odbyła się promocja kalendarza
podczas której odwiedziło nas wielu znamienitych gości. Najważniejszymi
osobami byli jednak, uczniowie, którzy wzięli udział w tak ważnym
przedsięwzięciu. Nie zabrakło również twórców, dzięki którym ten wspaniały
pomysł mógł zostać zrealizowany.

ROZMAITOSCI ZE SZKOLNEJ TWÓRCZOŚCI
W październiku 2013r został ogłoszony konkurs literacki na temat: „Co
powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje
między ludźmi.” Zwycięzcą została Weronika Zawadzka, a wyróżnienie otrzymała
Klaudia Szymczak.
Poniżej prezentujemy prace Weroniki i życzymy przyjemnej lektury.

Jak mówi Pani Dyrektor :
- To był pomysł naszych opiekunów. Dla dzieci była to niezwykła przygoda i
wyzwanie, któremu fantastycznie podołały. W tym tak ważnym przedsięwzięciu udział
wzieli uczniowie naszej szkoły. Zdjęcia wyszły przepięknie. Dla wszystkich uczestników
była to niesamowita przygoda, która okazała się świetną zabawą.
Te bajkowe postacie, takie jak czerwony kapturek, nietoperz i grupa wiedźm to
tylko niektóre w jakie wcielono naszych uczniów. Ten zaczarowany świat,
przedstawiony w tak pięknych barwach i tak pięknym otoczeniu, zachwyca nas
wszystkich.

Jesteśmy dumni z naszych koleżanek i kolegów, którzy tak chętnie
reprezentowali naszą szkołę.
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Moja historia z Gabrysią zaczęła się w momencie przyjścia do przedszkola.
A było to tak: poznałyśmy się w przedszkolu, kiedy nasze mamy nas pierwszy raz tam
zaprowadziły. Cały dzień bawiłyśmy się razem. Było cudownie. Właśnie wtedy nasza
przyjaźń rozpoczęła się na dobre. Tak właśnie wtedy myślałam, że będzie trwała na
zawsze! Nic złego nie stanie na jej drodze.
Przez resztę naszego dzieciństwa, okresu szkolnego było wszystko super. Kiedy
miałyśmy wolne od zajęć szkolnych i obowiązków domowych, czas wolny spędzałyśmy
zawsze razem. Chodziłyśmy na spacery, do kina, na dyskoteki, dużo rozmawiałyśmy,
było rewelacyjnie. Razem spędzone chwile były dla nas za krótkie. Później jeszcze
rozmawiałyśmy na Skeypie. Najgorsze było wtedy, gdy jedna z nas chorowała.
Wówczas bardzo za sobą tęskniłyśmy. Ale dobrze, że są takie wynalazki jak komputer
oraz telefon. Nasze mamy nie mogły się nadziwić, ile to można ze sobą rozmawiać. My
twierdziłyśmy, że zawsze jest o czym porozmawiać. A kiedy się rozłączałyśmy, to wtedy
o wielu rzeczach nam się przypominało. Były to najwspanialsze momenty w naszym
życiu.
Któregoś jednak dnia moja przyjaciółka posprzeczała się ze mną. A tak
właściwie to poszło o książkę, którą przeczytałyśmy. Każda z nas miała na ten temat
inne zdanie. W ten sposób nasza przyjaźń została wystawiona na dużą próbę. Przez kilka
tygodni żadna z nas nie dzwoniła, nie pisała. Starałyśmy się unikać siebie nawzajem.
Byłyśmy bardzo zawzięte i zbyt dumne, by ustąpić. Mogłoby to trwać długo, jednak
doszłam do wniosku, że musimy się spotkać i porozmawiać. Zadzwoniłam do Gabrysi i
umówiłyśmy się na spotkanie. Spotkanie nasze przebiegało dość burzliwie. Powodem
tego były nasze różne argumenty, które wypowiadałyśmy. Lecz w pewnym momencie
zorientowałyśmy się, że każda z nas ma do nich prawo. Więc szkoda marnować naszej
tak długiej przyjaźni na tak błahy problem. Nauczyłyśmy się, że trzeba wysłuchać się
nawzajem i dopiero wtedy wybrać te argumenty, które są do siebie podobne.
Tak kończy się ta historia, ale najważniejsze jest to, że nadal jesteśmy
przyjaciółkami.
Wyróżnioną pracę Klaudii Szymczak zamieścimy w kolejnym numerze „Jaskiniowców”.
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UCZNIOWIE SOSW W SIERADZU „MAJĄ TEATR W SOBIE”...
Uczniowie naszej szkoły (a dokładnie Zasadniczej Szkoły
Zawodowej nr 3) od marca 2013 roku wzięli udział w konkursie
profilaktycznym pod nazwą „Mamy teatr w sobie”, organizowanym
przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi dla szkół
ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Konkurs przebiegał w
II etapach. Pierwszym było napisanie scenariusza teatralnego o
tematyce związanej z profilaktyką uzależnień. Spośród 19
nadesłanych prac w
pt. ”Miraże” zdobył trzecią nagrodę. Dzięki temu szkolne koło
teatralne mogło już od września rozpocząć pracę nad spektaklem na
podstawie autorskiego scenariusza. Od października do końca
listopada w przygotowaniach teatralnych pomagał aktor Teatru
Powszechnego – pan Artur Majewski, który prowadził ze szkolnym
zespołem warsztaty teatralne. Pod jego kierunkiem powstał spektakl
utrzymany w konwencji teatru formy plastycznej, zaprezentowany 1
grudnia 2013 roku na Gali Finałowej, która odbyła się w Wytwórni
Filmów Fabularnych w Łodzi. Grupa teatralna z naszej szkoły, w
skład której wchodzą członkowie szkolnego koła teatralnego i
Amatorskiego Teatru Dorosłych MASAKRA, zajęła w teatralnych
zmaganiach finałowych 2 miejsce. Oprócz szkoły sieradzkiej, w II
etapie zaprezentowały się dwa zespoły licealne z Tomaszowa
Mazowieckiego. Wszyscy finaliści, w ramach nagrody specjalnej,
zostali zaproszeni do Uniejowa, na weekendowy pobyt . W dniach 1416 grudnia 2013 roku w Uniejowie wszyscy uczestnicy mieli
zapewniony
niezwykle
atrakcyjny
program:
kąpiele
w basenach termalnych, dyskotekę, przejazdy bryczką, zwiedzanie
zabytków, warsztaty pieczenia pierników, kręgle, zajęcia
profilaktyczne. Młodzież z naszej placówki bawiła się świetnie,
nawiązała nowe przyjaźnie i teraz z zapałem oczekuje na następne
oferty konkursowe...
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WYWIAD Z MISTRZEM- ALEKSANDRĄ STODULSKĄ

Aleksandra Stodulska z trenerem Piotrem Iszczkiem
J. Jasianek- Olu ile masz już złotych medali w dorobku?
A. Stodulska – W sumie to 11 złotych medali.
J.Jasianek – A ile medali zdobyłaś w Europejskim Turnieju Olimpiad
Specjalnych w Luksemburgu?
A. Stodulska- Zdobyłam 2 złote: 1 w grze pojedynczej, drugi w grze
mieszanej z kolegą Krystianem Twardowskim z Poznania.
J. Jasianek- Od jak dawna trenujesz tenis ziemny?
A. Stodulska- Trenuję od 16 roku życia, czyli już prawie 6 lat.
J. Jasianek- Czy zawsze lubiłaś sport?
A. Stodulska- Tak, szczególnie interesuję się tenisem ziemnym, piłką nożną
oraz skokami narciarskimi.
J. Jasianek- Jakiego sportowca najbardziej podziwiasz?
A. Stodulska- Mam trzech ulubionych sportowców : Agnieszkę Radwańską,
Janowicza oraz Lewandowskiego.
J. Jasianek – Jak czułaś się stojąc na najwyższym na podium
w Luksemburgu?
A. Stodulska- Byłam bardzo wzruszona i dumna i do końca nie mogłam
uwierzyć, że doszłam tak wysoko.
J. Jasianek – Kto najbardziej Cię wspiera w codziennych treningach, podczas
konkursów, zawodów ?
A. Stodulska- Bardzo wspiera mnie rodzina oraz moi trenerzyp. Piotr Iszczek oraz P. Piotr Kaleciński.
J. Jasianek – Olu życzę Ci dalszych sukcesów w Twojej karierze sportowej
i jak najwięcej złotych medali..
A. Stodulska- Dziękuję bardzo…
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Karnawał świętuje się w większości krajów świata, a zwyczaj ten pochodzi jeszcze ze
starożytnej Grecji. Nazwa prawdopodobnie wzięła się od słów carne avaler- "połykać mięso”.

Karnawał w Polsce – To okres od Trzech Króli do Środy Popielcowej poprzedzającej Wielki
Post. Początki karnawałowych zabaw, połączonych z przebieraniem się. W miastach urządzano
w najpiękniejszych salach bale karnawałowe, które często były balami maskowymi. Natomiast
w prywatnych mieszczańskich domach - potańcówki . Urządzano kuligi z pochodniami,
odwiedzano się wzajemnie wśród sąsiadów. Tańce trwały przez całe noce do białego rana.
W czasie karnawału popularne były korowody przebierańców.

Karnawał w Grecji - Po Nowym Roku Grecy rozpoczynają 3-tygodniowy okres karnawału,
którego kulminacja następuje w ostatnią niedzielę przed Wielkim Postem, jest to
tzw. Apokries. W większych miastach odbywają się wówczas liczne bale karnawałowe
i parady. Patras, trzecie co do wielkości miasto Grecji, w połowie stycznia staje się
w karnawałową stolicą kraju. Miasto żyje karnawałem: na ulicach można spotkać ludzi
przebraniach, a na straganach sprzedawane są maski, gwizdki i kostiumy. Wielka parada
rozpoczyna się późnym popołudniem w sobotę. Na plac wjeżdżają platformy z wielkimi
kolorowymi postaciami, nawiązują one tematyką do ważnych wydarzeń ubiegłego roku.
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Karnawał w Anglii - Ostatki zwane tutaj Shrovetide odgrywały dawniej ważną rolę w życiu
prostych ludzi w Anglii. Inaczej niż w języku polskim słowo na określenie „ostatków” po
angielsku znaczy „wyznawać grzechy”. Wiąże się to ze zwyczajem wzywania lokalnej
społeczności
we
wtorek
przed
Środą
Popielcową,
by oczyścili
się
z grzechów i przygotowali na nadchodzący Wielki Post. Tak jak w naszej części Europy – ostatki
były również okazją do zabawy i wzmożonego świętowania przed czasem postu. Karnawał w
londyńskiej dzielnicy Notting Hill to największy w Europie festiwal uliczny.

Karnawał w Portugalii- W Lizbonie-stolicy państwa karnawał ma
bardziej kosmopolityczny charakter. Można tu przebierać wśród
niezliczonych parad oraz imprez z udziałem rodzimych i brazylijskich
gwiazd muzyki i tańca. Karnawał jest okazją do zaprezentowania
portugalskiego folkloru. Tutejszą tradycją jest m.in. palenie dorsza
(enterro do bacalhau) oznaczające koniec zabawy. Przez zabytkowe
centrum przejeżdżają dziesiątki wielkich, kolorowo przystrojonych
platform z przebierańcami, tancerzami i muzykami na pokładzie.
Gwiazdami są tu sami mieszkańcy!

Karnawał na Węgrzech - Turystów przebywających na Węgrzech w okresie karnawału biura
podróży zachęcają do odwiedzenia w tym czasie miasta Mohacz. Na pożegnanie zimy i powitanie
wiosny odbywa się tam bowiem „busójaras". Jest to karnawałowa maskarada — obyczaj
zachowany wśród grupy etnicznej Sokaców. Impreza odbywa się w ciągu ostatnich trzech dni
karnawału. Uczestnicy obchodu przebierają się w kożuchy odwrócone włosiem na zewnątrz,
przywdziewają spodnie wyszywane podłużnymi, białymi pasami i zakładają na twarze drewniane
maski o groźnie wykrzywionych rysach. Wokół wielkiego ogniska odbywają się tradycyjne tańce,
urozmaicane skokami ponad ogniem, zawodami zapaśniczymi i siłowymi. Odbywają się konkursy
taneczne zespołów ludowych i amatorskich, wieczorem rozbłyska wielkie ognisko, a impreza
kończy się trwającym do rana balem karnawałowym.
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Przedstawiamy wam Drodzy Czytelnicy wytwory powstałe zgodnie z hasłem
„ograniczaj, używaj ponownie”. Są to ozdoby świąteczne oraz

ekobizuteria. Prace

zostały wykonane przez uczniów naszej szkoły. Zasługują one na uwagę, dlatego
prezentujemy je poniżej

ZIELONA KROPLA DLA
NIEBIESKIEJ PLANETY

Konkurs na ,,Ekologiczną dynię”
W dniu 26 listopada 2013r. podczas Andrzejkowej imprezy integracyjnej rozstrzygnięto konkurs na „Dynię”
– wykonaną z materiałów ekologicznych. Pani Dyrektor Iwona Górka wyróżniła trzy zespoły klasowe: m.in. II
i III klasę Gimnazjum, I klasę Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz klasę II SPP. Wygrani otrzymali nagrody
w postaci słodkich upominków. Gratulujemy!

Konkurs na Eko-biżuterię
W październiku 2013r. rozpoczął się konkurs na Eko-biżuterię w związku z realizacją projektu ,,Coś
z niczego”. Wykonano już wiele ciekawych prac na bazie odpadów. Biżuteria jest bardzo pomysłowa i
funkcjonalna. Być może zostanie wykorzystana do ozdoby niejednej kreacji w tegorocznym karnawale.
Zachęcamy do korzystania z naszej ekologicznej oferty.

DODATEK SPECJALNY!!1

EKO–WYWIAD

SEGREGACJA ODPADÓW NA TERENIE SZKOŁY

W związku z ekologicznym tematem dominującym od września w naszej szkole, zadaliśmy pytania uczniom i
nauczycielom. Na początek prezentujemy pytania i odpowiedzi uczniów.
1.

Co to znaczy segregować śmieci?

- Segregujemy śmieci, bo oczyszczamy środowisko. Wyrzucamy je do osobnych pojemników. – Piotr
- Rozdzielanie śmieci do właściwych pojemników, aby nie zatruwać środowiska. - Ola
- dbamy o czystość naszego otoczenia. Segregujemy śmieci do różnych pojemników: osobno szkło, papier,
plastyk. Robimy to po to aby nie zaśmiecać środowiska. - Iza
- Żeby był ładny i czysty świat. – Mateusz
- Wrzucać do odpowiednich pojemników, aby móc je jeszcze raz przetworzyć. – Diana

SEGREGACJA to oddzielenie ze strumienia odpadów surowców wtórnych takich jak
szkło, plastik, papier, metal i odpady organiczne. Surowce te mogą być powtórnie
przetworzone na nowe przedmioty, czyli poddane recyklingowi.
SEGREGACJA ODPADÓW W SZKOLE
Na korytarzach budynku szkolnego ustawiano pojemniki do segregacji szkła, butelek
plastikowych, metalu i papieru.
W salach segregujemy również odpady organiczne.
Pojemniki do segregacji każda klasa wykonała samodzielnie, dzięki temu uczniowie
potrafią rozróżniać i dzielić odpady do właściwych pojemników.

2.

W jaki sposób oszczędzasz wodę i energię?

- Zużywamy tyle wody, ile jest nam jej potrzeba, tzn. myjemy zęby nalewając wodę do kubka, bierzemy
prysznic zamiast kąpieli w wannie. – Magda i Patrycja
- Wychodząc z pokoju gasimy światło, używamy żarówek energooszczędnych, oszczędzamy finanse. –
Sebastian
- Zakręcam kran i wyłączam światło. – Piotr
- Zakręcamy wodę jak myjemy ręce, gotujemy obiad, sprzątamy mieszkanie. Gasimy światło w łazience.
W klasie jak ładujemy telefony, to siedzimy przy zgaszonym świetle. – Iza
- Dbam aby woda nie leciała bez powodu. Gaszę światło jak wychodzę z pomieszczeń. Nie zostawiam bez
potrzeby włączonych urządzeń elektrycznych AGD i RTV. – Ola
Jak widać uczniowie są świetnie zorientowani w sposobach oszczędzania wody i energii, jak również
doskonale wiedzą, jak segregować śmieci.
Podobne pytania zadaliśmy nauczycielom. Przeczytajcie, co mówili.

DLACZEGO WARTO SEGREGOWAĆ ODPADY?
Segregując odpady w szkole i w domu możemy przyczynić się do ochrony środowiska.
Dzięki segregacji mniej odpadów trafi na wysypiska, które się przepełniają i dlatego
trzeba budować nowe. Dzięki przetwarzaniu suro wców wtórnych oszczędzamy energię,
wodę oraz zasoby nieodnawialne Ziemi, takie jak rudy metali, węgiel, ropę naftową.
Celem wszystkich naszych działań jest promocja selektywnej zbiórki surowców wtórnych
oraz recyklingu. W szkole z jednej strony dbamy o zmotywowanie wszystkich członków
społeczności uczniowskiej do segregacji odpadów, a z drugiej - przekazanie wiedzy na
temat tego, jakie odpady nadają się do przetworzenia i podlegają selektywnej zbiórce.
W ten sposób staramy się zaktywizować uczniów, którzy mają za zadanie pozyskać
społeczność szkolną na rzecz idei zbiórki surowców. Takie działanie spełnia w naszej
Placówce szeroko rozumiane funkcje edukacyjne i aktywizujące.
GDYBY NIE BYŁO ZIEMI , GDZIE BYŚMY BYLI ?
Prawdopodobnie rzadko zastanawiamy się nad tym, ile mamy do zawdzięczenia naszej
Ziemi.

1.

Dlaczego segregujemy śmieci?

- Wynika to z potrzeby czasów, w których żyjemy. Wyrzucamy opakowania, które po segregacji możemy
przetworzyć. – p. Danusia
- Ponieważ jesteśmy zasypywani górami śmieci i żeby nie skończyć na wysypisku musimy poważnie
pomyśleć i przyłączyć się do akcji segregacji odpadów. Wtórne odzyskiwanie materiałów w naszej szkole
wykorzystujemy do wykonywania ozdób świątecznych, biżuterii, eko – mody. – p. Sylwia
- Wszyscy wytwarzamy odpady, dlatego ich segregacja i zbiórka stały się naszym wspólnym problemem.
Segregujemy odpady ponieważ: zmniejszamy ilość i szkodliwość odpadów trafiających na wysypisko;
segregacja jest źródłem do wytwarzania surowców wtórnych; zbiórka np. makulatury ogranicza zużycie
wody, energii i zanieczyszczenia powietrza, chroni lasy. Dlatego dbając o segregację odpowiednio dbamy
o środowisko naturalne, czyli również nas ludzi. – p Jacek
2.

Dlaczego oszczędzamy wodę i energię?

- Przede wszystkim woda i energia kosztuje, musimy za nie płacić. – p. Danusia
- Myślimy o przyszłych pokoleniach, żeby nie brakło im energii i wody. Światu grozi zagłada, dlatego każdy
myślący człowiek powinien oszczędzać i dbać o naturalne środowisko. Kupujemy sprzęty AGD
energooszczędne, telewizory ledowe. – p. Sylwia
- Woda jest dobrem, z którego korzystamy codziennie. Często jednak nie kontrolujemy ilości jej zużycia. Nie
chodzi tu o zaniechanie mycia, czy ograniczenie higieny, ale o zwyczajne i rozsądne gospodarowanie wodą. W
przypadku energii odpowiedź jest prosta, aby jej zapasy starczyły na dłużej. Zapasy węgla, ropy naftowej czy
gazu nie są wieczne i będą coraz droższe, coraz mniej ludzi będzie mogło z nich korzystać. Coraz większe
wydobycie i zużywanie energii prowadzi do dewastacji środowiska naturalnego. – p. Jacek
Jak widać nasza kadra pedagogiczna jest bardzo dobrze zorientowana w temacie. Mając takie wiadomości ,
jesteśmy w stanie dorzucić naszą małą cegiełkę do ogólnoświatowej akcji oszczędzania energii, wody i
segregacji śmieci.

