
1

SCENARIUSZ PROJEKTU „MOJA  ZIEMIA – MÓJ ŚWIAT”

Gości wita Dyrektor oraz uczniowie prowadzący wg roli :

a/( dyrektor wita Wizytatora KO, Wójta Gminy Gromnik, Przew. Rady Gminy

b/Natalia: Serdecznie witamy radnych :(……………………….) , sołtysa( ……………..),
rodziców, dyrektora oraz grono pedagogiczne, a także Was – koleżanki i koledzy!!!
(muzyka cztery pory roku).

Grzegorz:
W ciągu całego roku pojawia się wiele świąt  dotyczących ochrony Ziemi.

Najważniejsze z nich przypadają na kwiecień , maj  i  czerwiec.
22 – go kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. Wszyscy ludzie –
przyjaciele Ziemi - niezależnie od wyznawanej wiary czy przynależności etnicznej, robią coś,
aby Ziemia  stała się piękniejsza, zdrowsza i bezpieczniejsza dla wszystkich. Wszyscy
bowiem mają świadomość ,że dzielą między siebie tę samą planetę, która jest wspólnym
dobrem ludzkości..

Po raz pierwszy obchodzono Dzień Ziemi w Stanach Zjednoczonych 22 kwietnia 1970
roku. W Polsce pierwsze obchody odbyły się w 1990 r., już w wolnej ojczyźnie.

Dzień Ziemi jest  okazją do organizowania akcji mającej na celu uświadomienie
młodzieży i całemu społeczeństwu, jakich spustoszeń na swojej planecie dokonał człowiek,
jakie są tego skutki i jak można to zmienić aby zachować dla potomnych środowisko
naturalne .

Piosenka : Eliza : „Cuda natury”

Natalia:

Holandia ma tulipany, Anglicy – hiacynty, Francuzi – narcyze, Tyrolczycy – szarotki
i tak w całej Europie, a Polacy – niezapominajki, które swym kolorem przypominają niebo,
przywołują niejedno miłe wspomnienie, zadumę i tęsknotę za domem rodzinnym, za kimś
bliskim, kochanym.

Niezapominajka a więc pamiętam o Tobie, nie zapominam o rodzinie, o polskim
krajobrazie i ciągle niedocenianej polskiej bioróżnorodności, która uważana jest w dzisiejszej
Europie za jedną z najbogatszych w świecie zwierząt i roślin
W wielu ogródkach kwitną więc  te delikatne kwiatki , symbolizujące także życie bliskie
naturze, wolne od pośpiechu, ceniące tradycyjne wartości. Pamiętajmy jednocześnie, że
kwiaty towarzyszą nam od urodzenia do śmierci, znaczą dla nas dni szczególne, wydarzenia
historyczne. Utrwalają naszą pamięć, wzbogacają przekaz rodzinny.

Piosenka : „Jesteśmy dziećmi Ziemi”

Grzegorz : Kolejnym świętem Ziemi jest Światowy Dzień Ochrony Środowiska
obchodzony od 1972 roku. Organizacja Narodów Zjednoczonych, zwracając uwagę na
bardzo wysoki stopień degradacji środowiska, uznała za niezbędne uprzytomnienie ludziom,
że nie są jedynym gatunkiem na Ziemi. Człowiek bowiem nie jest świadomy tego, jak bardzo
jego celowe i przypadkowe działania mają wpływ na pogarszanie się stanu przyrody.
Dodatkowo nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ten sposób zagraża również sobie, jako
integralnej części środowiska naturalnego.
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Stąd też każdego roku dzień 5 czerwca – jako Dzień Ochrony Środowiska – będzie
przypominał o ważności przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska świętuje ponad 100 krajów. Polska znajduje się
wśród nich od 17 lat, a obchody co roku odbywają się w innym województwie.

Natalia: Aby więc uczcić święta poświęcone ochronie Ziemi opracowaliśmy
i zrealizowaliśmy  projekt edukacyjny pt.:  „Moja Ziemia – mój świat”.
Jego celem było między innymi:
- pogłębianie wrażliwości na piękno przyrody,
- kształtowanie przekonania o konieczności poszanowania i ochrony przyrody,
- zapoznanie się ze sposobami ochrony przed różnego typu zanieczyszczeniami,
- uświadomienie sobie niebezpieczeństw, jakie niesie z sobą przemysł ( zatrucia chemiczne
i zanieczyszczenia naszej planety ),
- kształtowanie nawyku dbania o porządek, czystość i estetykę najbliższego otoczenia,
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska
- wyrobienie gotowości do działań  na rzecz zrównoważonego rozwoju
- dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska.
Dzisiaj pragniemy państwu zaprezentować efekty naszej pracy

Grzegorz: Realizatorami projektu są uczniowie gimnazjum oraz klasy VI szkoły
podstawowej.
Trzeba zaznaczyć , że udział w projekcie wymagał dużo pracy, wysiłku, zaangażowania
i czasu. Uważamy jednak , że warto było. Wszystkie podjęte działania są wartościowe, bo
Ziemia jest jedyną z planet , na której mogą żyć ludzie, zwierzęta i rośliny. Uczą także
doceniać wartość środowiska przyrodniczego, pozwalają nam młodym ludziom rozumieć
nasz wpływ  na otaczającą przyrodę i przewidywać skutki tych działań.

Piosenka : „Otwórz serce”

Natalia: Historia jest częścią nas. Nie sposób bowiem oderwać się od swoich korzeni.  Czy
Znamy jednak historię naszej planety? Czy czujemy przywiązanie do Ziemi, na której
żyjemy? Próbując odnaleźć odpowiedź na nurtujące nas pytania, posłuchajmy bogatej i
barwnej historii naszego świata.

Jola : referat : Historia Ziemi + pokaz

Historia Ziemi obejmuje okres około 4,6 miliarda lat .
Ziemia powstała.  jako część tworzącego się Układu Słonecznego, który uformował się z
wielkiej  wirującej chmury gazu, pyłu i skał.
Większość planet Układu Słonecznego nie nadaje się do zamieszkania przez życie podobne
do tego, które znamy. Są one zbyt zimne albo zbyt gorące żeby występowała na nich płynna
woda; wiele z nich  pozbawionych jest atmosfery. Być może nie zawsze tak było – niektórzy
naukowcy uważają, że Mars kiedyś był znacznie bardziej przyjazny życiu z gęstszą atmosferą
i wodą występującą na powierzchni, życie mogło też rozwinąć się w korzystniejszych
warunkach pod powierzchnią planety. Są to jednak tylko spekulacje i jedyną planetą na której
na pewno istniało i istnieje życie jest Ziemia.

Wczesna Ziemia nie wyglądała tak jak teraz. Oczywiście pozbawiona była
organizmów żywych, a zatem wszystkich skutków ich działalności. Układ kontynentów też
był zupełnie inny, a atmosfera pozbawiona była tlenu.
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Najnowsze  badania sugerują, że tworzenie się skorupy ziemskiej przebiegało w 100
milionów lat.

Szczegóły powstania życia nie są znane, choć doszło już do ustalenia ogólnych zasad
tego procesu. Sugerowano, że życie, a przynajmniej substancje organiczne, mogły przybyć na
Ziemię z przestrzeni kosmicznej ( teoria panspermii ), inne zakładają większe
prawdopodobieństwo tego, że substancje takie wytworzyły się bezpośrednio na Ziemi.
Wszystkie teorie opisujące powstanie życia na Ziemi są do siebie podobne. Jeśli życie
powstało na Ziemi, czas jego zaistnienia jest wysoce ulotny –istnieją głosy, że nastąpiło to
4 miliardy lat temu.

Od zarania dziejów człowiek posiadał różne wyobrażenia na temat otaczającego go
świata. Ludzie wiedzieli, że wszystko ma swój początek i koniec. Gdzie zatem znajdował się
początek i koniec Ziemi i czy w ogóle istniał ?.

Pierwsze teorie nie miały charakteru naukowego. Większość ludów pierwotnych
wyobrażała sobie Wszechświat jako płaski krążek, wypukłą tarczę lub potężną górę. Na
przykład ludy Mezopotamii uważały, że Wszechświat jest podobny do pokoju, w którym
płaska Ziemia pełni rolę podłogi, a sufitem jest płaskie sklepienie niebieskie. Z kolei
starożytni Hindusi stworzyli teorię, że Ziemia jest wypukła tarczą i spoczywa na grzbietach
trzech słoni stojących na skorupie olbrzymiego żółwia pływającego po nieskończonym
oceanie. Sam ocean otoczony był splotami świętego węża.

Egipcjanie zaś wyobrażali sobie Ziemię jako jajo nocą strzeżone przez Księżyc –
wielkiego białego ptaka . Ziemia była umieszczona w środku świata na podobieństwo żółtka
umieszczonego w jajku. Wokół Ziemi znajdowała się woda, tak jak białko wokół żółtka. Taka
koncepcja świata była obecna w różnych wersjach również u Greków, Rzymian, Persów
i innych ludów.

Zdecydowanie  do najbardziej zgodnych z rzeczywistością wniosków co do kształtu
Ziemi doszli starożytni Grecy. Ich poglądy jednak też musiały przejść przez wstępną
mistyczną fazę, aby móc wypuścić dojrzałe owoce naukowej myśli.
Na przykłada Homer uważał , że Ziemia jest okrągłym dyskiem otoczonym przez rzekę
Okeanos, a Herodot z kolei sądził, iż dysk ziemski otaczają ogromne pustynie.
Wielu starożytnych wierzyło, że dysk ziemski przecięty jest symetrycznie na połówki przez
coś co mogło być równikiem.

Już w V w.przed Chrystusem greccy uczeni doszli do wniosku, że Ziemia jest kulą,
ponieważ to właśnie kula jest najdoskonalszą bryłą geometryczną. Podobnie uważali już
wcześniej Pitagorejczycy. Dla Arystotelesa kulistość Ziemi wynikała z faktu jej centralnego
położenia we wszechświecie ( czyli względem Słońca, Księżyca i innych gwiazd oraz ciał
niebieskich ) . System ten nazwany został geocentrycznym, a ostateczny kształt tej teorii
nadał grecki geograf i astronom Klaudiusz Ptolemeusz, żyjący w II w.n.e. Jego teoria zyskała
popularność na wiele wieków.

Jednakże, zdawałoby się szybki marsz starożytnych ku prawdzie o świecie został na
długo wstrzymany w średniowieczu, a to za sprawą religii chrześcijańskiej, mającej swoją
wizję Ziemi, nieba i wszechświata. Opierając się na biblijnych przekazach i uznając je za
prawdziwe, wielu myślicieli tego okresu odrzuciło koncepcję kulistości Ziemi. Wyobrażenia
kształtu świata znowu zbliżyły się do mistycznych, aniżeli popartych naukowymi ustaleniami.
Wizja świata wpisana została  w logikę biblijnych i chrześcijańskich dogmatów. Wyobrażano
sobie Ziemię płaską, przykrytą niebem, nad którym znajduje się siedziba Boga. Pod spodem
było piekło, do którego trafiały dusze potępionych.

Zasadniczy przełom w postrzeganiu Ziemi i Kosmosu nastąpił wraz z hipotezą
Mikołaja Kopernika, twórcy teorii heliocentrycznej, który odkrył, że to właśnie Słońce
znajduje się w centrum świata, obiegane przez Ziemię i resztę planet.
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System heliocentryczny uznał również inny uczony Galileusz, który stwierdził obrót Słońca
dookoła osi, a więc to, co było określone i przewidziane w teorii Kopernika.

Większość prawdy o ostatecznym wyglądzie świata, a więc o tym  co tak naprawdę na
ziemskim globie się znajduje, została odsłonięta wraz z mimowolnym odkryciem Ameryki
przez Krzysztofa Kolumba w XV w. Ludzkość dowiedziała się bardzo dużo o planecie, na
której żyje, a także o kosmosie, w którym znajduje się Ziemia wraz z innymi planetami.

Obecnie wydaje się, że coraz trudniej jest odkryć coś nowego, coś, co tak jak
w przypadku odkryć Kopernika, Kolumba, Newtona, Einsteina wstrząsnęłoby ustalonymi
dogmatami. Być może po zawrotnych odkryciach i doświadczeniach, czas na spokojniejszą
refleksję nad przyszłością ?

Wobec skomplikowanych, współczesnych problemów społecznych, politycznych,
gospodarczych i ekologicznych, życzylibyśmy sobie aby XXI wiek przyniósł nowe spojrzenie
człowieka na świat, w którym przyszło mu żyć wraz z innymi istotami. Ta prosta i oczywista
konstatacja, wydaje się być jednak konieczna dla zachowania życia na Ziemi.

Natalia : Znając już historię Ziemi poznajmy na przykładzie wybranych doświadczeń
niektóre zjawiska, którymi spotykamy się na co dzień
( pokaz doświadczeń + komentarz)

Piosenka : „Niebo”

Grzegorz: W ramach projektu uczniowie poznawali też planety Układu Słonecznego. Są one
niepowtarzalne. Postanowiliśmy zaprezentować je w ramach konkursu i wybrać Miss Planet.
W roli jurorów wystąpią nasi goście: wójt , dyrektor , ksiądz proboszcz oraz uczeń Andrzej
Janik.
Zapraszamy !!!

Jacek : – prezentacja planet

Szanowni zebrani!!!

Zapewne niejednokrotnie zastanawialiście się jak wygląda Wszechświat,

a w szczególności planety Układu Słonecznego. Nas też to bardzo interesowało, więc aby

dowiedzieć się więcej o kosmosie, wybraliśmy się do Planetarium im.Mikołaja Kopernika w

Chorzowie. Obejrzeliśmy 2-godz. seans na temat budowy Wszechświata oraz byliśmy w

stacji meteorologicznej i obserwatorium astronomicznym. Nasza wycieczka była niezwykle

pouczająca, pasjonująca i „kosmicznie odlotowa”.

Dzisiaj mamy wyjątkową okazję aby i Wam zaprezentować Układ Planet oraz

przekazać jak je postrzegano nie tylko w starożytności. Uczynimy to na przykładzie konkursu

planet.

( wchodzi Słońce …..)



5

Jacek : Powszechnie wiadomo, że Słońce jest w centrum Układu Planetarnego. Nasz

wielki astronom Mikołaj Kopernik tak o tym pisał : „…A w środku wszystkich planet ma swą

siedzibę Słońce. Czyż bowiem moglibyśmy umieścić ten znicz w innym lepszym miejscu, niż

w tym, z którego on może wszystko równocześnie oświetlać ?. Wszakże nie bez słuszności

nazywają go niektórzy latarnią świata, inni rozumem jego, jeszcze inni władcą. Tak więc

naprawdę Słońce , jakby na tronie królewskim zasiadając, kieruje rodziną planet, krzątającą

się dookoła ….”.

Do Układu Słonecznego należą planety : Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz,

Saturn, Uran, Neptun. Wszystkie obiegają Słońce po orbitach w tym samym kierunku.

W mitologii starożytnej nazwom planet , z wyjątkiem Ziemi , nadano imiona rzymskich

bogów.

 Planetą najbliższą Słońcu jest Merkury – rzymski bóg handlu,

 Kolejna planeta to Wenus – urocza bogini miłości ,

 Nazwano ją „Matką Żywicielką” – to nasza planeta - Ziemia ,

 Dalej w Układzie Słonecznym znajduje się Mars – bóg wojny,

 Kolejną planetą, którą możemy zaobserwować jest Jowisz – główny bóg Rzymian,

władca piorunów i błyskawic ,

 W orbicie wokół Słońca Jowiszowi towarzyszy Saturn, któremu przypisano związek

z rolnictwem ,

 Sąsiadem Jowisza jest jego syn a jednocześnie mąż Gai – Uran, uznawany za boga

deszczu ,

 Na ostatniej, znanej nam orbicie, krąży bóg wody i morza  , czyli Neptun .

I w ten oto sposób odbyliśmy wędrówkę kosmiczną aby poznać Układ Słoneczny. Czyż

nie jest zachwycający nasz świat , a w nim nasze planety ?.... . Osądźcie państwo sami.

( cicha muzyka + wędrujące planety……. potem wyciszenie

Natalia : We Wszechświecie jest jeszcze wiele nieznanych nam  zjawisk, więc za przyczyną
sił tajemnych wstrzymajmy na chwilę ruch naszych planet i posłuchajmy werdyktu komisji
oraz prosimy o wręczenie nagród Wójta Gminy Gromnik Pana mgra Bogdana Stasza

Natalia: Przenieśmy się teraz do czasów  pitagorejskich. W owych czasach filozofowie
uważali, że główne żywioły, z których zbudowany jest świat  są symbolizowane przez
wielościany foremne. 12 –stościan  symbolizował Wszechświat (pokaz modelu) , sześcian
przedstawiał Ziemię (pokaz - Paulina) , ogień przedstawiano jako czworościan  foremny,
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powietrze ilustrowano jako ośmiościan foremny, zaś wodę prezentowano w postaci 20- ścianu
foremnego.

Grzegorz: Powróćmy do naszej planety Ziemi i spójrzmy teraz na prezentację multimedialną,
która przedstawia budowę Ziemi i jej skład chemiczny.(Konrad lub Tomek P.)

Natalia: W związku z tym co obejrzeliśmy , przygotowaliśmy wystawę „skarbów Ziemi”.
Serdecznie zapraszamy do jej  obejrzenia po  programie.

Grzegorz : Kiedy Bóg uczynił Niebo i Ziemię nie było jeszcze na ziemi ani jednego krzewu
polnego i żadna trawa jeszcze nie wzeszła (…). Nie było też człowieka , który by kopał rów,
aby nawodnić całą ziemię po to, aby ją uprawiać.
Wtedy ulepił Pan człowieka z prochu Ziemi i tchnęło jego nozdrza życie, w skutek czego stał
się człowiek istotą żywą.(…). Z żebra mężczyzny uczynił Bóg niewiastę. Potem Bóg rzekł:
„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się abyście zaludnili Ziemię i uczynili ją sobie poddaną.
Abyście panowali nad ptactwem , rybami i zwierzyną pełzającą. Oto wam daję  wszelką
roślinę dającą ziarno i wszelkie drzewo, którego owoce będą dla was pokarmem. A dla
wszelkiego rodzaju zwierzęcia chodzącego po Ziemi pokarmem niech będzie trawa zielona”.
I stało się tak jak Bóg powiedział, a to co uczynił było dobre.

Natalia: W ramach projektu zostały wykonane plansze ilustrujące różnorodność roślin
i zwierząt na kuli ziemskiej, które można oglądać na wystawie . Plansze te informują
o konkretnej strefie klimatycznej i życiu w danym klimacie.

Grzegorz: Warto w tym miejscu wspomnieć  o naszych przyrodniczych perłach. Na
świecie  utworzono wiele Parków  Narodowych , rezerwatów i pomników przyrody, które
mają zachować  najpiękniejsze zakątki świata dla przyszłych pokoleń. My również możemy
pochwalić się pięknem przyrody , co przedstawi nasza koleżanka, na podstawie gazetki
„Przyroda Ziemi tarnowskiej”. Zostały także zrobione - w  formie albumów -
„najpiękniejsze zakątki Ziemi” oraz „ najpiękniejsze  budowle Ziemi”. Zachęcamy do ich
obejrzenia.

Natalia: Jan Paweł II mianował patronem ekologów i środowiska naturalnego św. Franciszka
z Asyżu. Według św. Franciszka, każdy człowiek powinien patrzeć na  przyrodę jako na
Dzieło Boże, a nie tylko jak na materię, którą można wykorzystać w celach konsumpcyjnych.
Gdyby  św. Franciszek mógł przemówić bezpośrednio do współczesnych ludzi, może
powiedziałby tak:

(Wchodzi przebrany Kamil Szarkowicz

„Teraz kiedy zniszczyliście prawie wszystko, nazwaliście mnie patronem środowiska
naturalnego. Musicie jednak szczerze przyznać , że  jest trochę za  późno… Na nic jednak zda
się wspominanie błędów. Ja na waszym miejscu zwróciłbym uwagę  na zdrowie człowieka i
świata. Na początek oddałbym pierwszeństwo wsiom. Czyńcie z Ziemi ogród, a on da wam
chleb i pokój.
Chłopiec, który sprzedaje motocykl, aby kupić rower, powinien być nagrodzony. Jeśli ktoś
zdobywa energię za pomocą wiatraka – należy powiedzieć o tym w telewizji. Powinniście
aresztować tego, który niszczy łąki przez podpalenie; tego, który bez absolutnej konieczności
ścina drzewo –ukarać grzywną. Chłopiec, który łamie kwiaty, sprawia cierpienie jaszczurce
powinien pójść spać  bez kolacji, a członkowie ugrupowania politycznego, które dopuściło do
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zniszczenia lasów powinni stracić stanowiska. Rozumiem, że mówię rzeczy , które wywołują
u was uśmiech, ale jestem marzycielem. Jestem Franciszkiem z Asyżu.
Wioletta : wiersz

Grzegorz: Odwołując się do słów patrona zwierząt i ekologów uczniowie naszej szkoły
posadzili drzewka w szkolnym lesie oraz zorganizowali w szkole sadzenie kwiatów , co
obrazują prezentowane zdjęcia :

( prezentacja : sadzenie drzewek + kwiatów - Konrad)

Natalia: W ramach projektu zostały też przeprowadzone w szkole liczne urozmaicone lekcje
oraz konkursy.

Referat : Ewelina i Tomek

Grzegorz: Prosimy teraz pana Wójta  o wręczenie nagród .

Grzegorz: Niestety, każdego roku nasza planeta atakowana jest miliardami ton dwutlenku
węgla, spada na nią pół miliarda ton rozmaitych węglowodanów,120 milionów ton popiołów
czy ponad 150 milionów ton dwutlenku siarki, co w połączeniu z wilgotnym
zanieczyszczonym powietrzem zmienia się w kwaśne deszcze. Również każdego roku ubywa
z powierzchni Ziemi 100 tysięcy km2 lasów tropikalnych – niezastąpionych płuc planety –
ginie bezpowrotnie 10 tysięcy gatunków roślin i zwierząt, nieodwracalne zmiany powodują
militarne próby jądrowe oraz katastrofa w Czarnobylu.  Zmienia się także klimat Ziemi na
skutek tzw.efektu cieplarnianego i topnienia lodowców.

Piosenka : „Dlaczego?”

Natalia: Przenieśmy się teraz do laboratorium pana profesora i posłuchajmy  rozmowy na
temat zanieczyszczeń atmosfery.
(inscenizacja)

Ewelina N.: list Matki Ziemi do mieszkańców
.

Natalia : Nasi fotoreporterzy wybrali się także na przegląd najbliższej okolicy , aby zobaczyć
jak Siemiechowianie chronią wspólne dobro – nasze środowisko. To, co uchwycili kamerą,
prezentują fotografie :

( prezentacja – wysypiska śmieci – T.Pajor )

Natalia : Takich miejsc powinniśmy się wstydzić !!!

Grzegorz: Kochany człowieku w twoje ręce złożono wszystko. Życia wszelkich istot zostało
tobie powierzone. Mógłbyś być ogrodnikiem w raju współczesnego świata, w którym śliczne
kwiaty rozkwitałyby ci za darmo. Niestety , twoje ręce i nogi  zamieniłeś w ogromne ,
techniczne potwory, niosące śmierć naturze, aby sobie stawiać pomniki ze stali i betonu, na
swoją cześć i chwałę. Zniszczyłeś naturę i teraz siedzisz wśród tysięcy twoich martwych
tworów, jak trup, szukając w pełnej trwogi rozterce pastylek, aby móc żyć.
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( rozprawa sądowa - inscenizacja )

Natalia: Na zakończenie spotkania chcemy poddać pod rozważania wszystkich pewną
propozycję;
„Chcielibyśmy, aby Ziemia czczona była konkretną pracą dla Niej. Aby świętująca młodzież
zamiast deptać i łamać co pod but w czasie przemarszu wpadnie, przysporzyła Ziemi zieleni,
której coraz mniej , a nam samym do życia tak bardzo potrzeba. Kochani młodzi, dorośli,
najmłodsi i najstarsi! Sadźmy razem drzewa , krzewy, kwiaty z różnych okazji: Dnia Ziemi,
corocznych urodzin, pasowania na ucznia, zakończenia Gimnazjum. Czczenie doniosłych
rodzinnych i osobistych wydarzeń sadzeniem drzewek , jest nie tylko piękne, symboliczne ,
ale i pożyteczne. One  Chronią nas przed spalinami, oczyszczą skażone powietrze, uczynią
nasze środowisko nie tylko piękniejszym, ale i zdrowszym. Wierzymy że ta akcja ma sens i
może się powieść. Musimy tylko tego chcieć.

Grzegorz: Uczniowie w realizację projektu „ Moja Ziemia – mój świat”  włożyli sporo
solidnej pracy. Nie sposób jednak, w tak krótkim czasie, o wszystkim opowiedzieć, wszystko
zaprezentować. Ale wszystkie wyeksponowane tu (na poszczególnych stanowiskach) prace
projektowe: plansze , makiety, plakaty , foldery , albumy… mówią same za siebie. Również
w czasie  wielu lekcji obejrzeliśmy i przedyskutowaliśmy wiele filmów i prezentacji
dotyczących planety Ziemi, zanieczyszczeń, gospodarki odpadami itp., które na pewno
uwrażliwiły nas na piękno Ziemi. Wskazało to nam potrzebę działania w kierunku jej
ochrony. Zapraszamy do obejrzenia  naszych wystaw.

Piosenka „Kołysz nas Ziemio”

Natalia : Dziękujemy za uwagę!!!

Dyrektor : krótki komentarz + podziękowania

Mikrofon dla gości …………..

Dyrektor : zaproszenie na grilla

Opracowały :
mgr Elżbieta Kwaśna
mgr Ewa Dydyk


