POKOJOWA EKOSZKOŁA nr 7
Podsumowanie międzynarodowych programów
Szkół Stowarzyszonych UNESCO
i Szkół dla Ekorozwoju
„Edukacja globalna dla najmłodszych”
Ogólnopolski projekt Ośrodka Działań Ekologicznych„Źródła”
Zajęcia na temat państw Globalnego Południa odbyły się w klasach: IIA,
II B, II D, III A, III C, III F, V C, VI C
i kilkudziesięciu uczniów uczęszczających na zajęcia terapii pedagogicznej.
Globalne Południe to grupa państw biednych, rozwijających się, skupionych
przede wszystkim w Azji, Afryce i Ameryce Południowej.
W ramach projektu poznawaliśmy kulturę: Nepalu, Wietnamu, Mongolii,
Pakistanu, Indonezji, Kenii, Algierii, Ghany, Zambii, Gwatemali, Boliwii,
Paragwaju Peru,,

„Kim są uchodźcy mieszkający w Polsce?”
Zajęcia wychowawcze na ten temat odbyły się w klasach VIC,
VI G, V B,

Klasa VI G

VI Raszyńskie Forum Ekologiczne
Odbyło się w dniu 16 czerwca.
Tematem wiodącym były PRAWA ZWIERZĄT.
Uczestnicy zapoznali się z Powszechna Deklaracją Praw Zwierząt, rasami
psów i kotów oraz gatunkami objętymi ochroną.
Zapoznali się z płytą „Edukacja globalna dla najmłodszych”.
W forum uczestniczyło 200 uczennic i uczniów z 11 klas: I C, I H, IV A, IV
D, V A, V B, V C, V D, V E, VI A, VI E

„Problemy współczesnego świata a prawa dziecka”
Ogólnopolski projekt UNICEF
W ramach projektu omawialiśmy:
1. Cele Zrównoważonego Rozwoju na lata 2015- 2030,
2. Problemy związane z ubóstwem, zdrowiem i zmianami klimatu w
Polsce i Gwatemali.
3. Poznaliśmy kulturę Gwatemali.
W projekcie uczestniczyli uczniowie z klas: V C, VI B, VI C i VI G.

DEKALOG EKOLOGICZNY
Ucznia Szkoły Podstawowej w Raszynie
rok szkolny 2015/ 2016
1 .Jedz dobre, zdrowe produkty!
Jedz odpowiedzialnie, zgodnie z piramidą żywienia!
Rób rozsądnie zakupy!
Jedz owoce i warzywa, bo to zdrowe łakocie!
2. Jedz co 3 godziny, 5 razy dziennie: warzywa i owoce,
bo to zdrowe łakocie, zawierające dużo zdrowych minerałów!
Mniej tłuszczu i słodyczy, na to twoje zdrowie liczy!
3. Nie wyrzucaj ubrań, trzeba segregować śmieci,
zbieraj makulaturę, nie marnuj jedzenia!
4. Zachowaj bezpieczeństwo w każdej sytuacji!
5. Bądź rozsądny, nie wierz wszystkim reklamom!
6. Dokarmiaj zwierzęta, szanuj zwierzaki, a będziesz miał
przyjaciół!
7. Nie śmieć dziś koleżanko i kolego, zrób coś innego!
Wrzucaj śmieci do kosza, a nie na ulice!
Segreguj śmieci, bo to sprzyja planecie!
8. Zakręcaj kran nie żyjesz tu sam!
Oszczędzaj wodę, prąd, energię!
Nie bądź baterią, gaś światło jak wychodzisz z pokoju!
9. Szanujesz przyrodę- przyroda szanuje ciebie!
Dbaj o rośliny i zwierzęta, szanuj roślinność przed szkołą!
Nie niszcz zieleni, bo całe życie się zmieni!
Podlewaj rośliny, nie wyrywaj trawy!
10. Panele słoneczne na szkole, oszczędzaj surowce nie tylko tobie
się przydadzą!

