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1. WARSZTATY PRZYRODNICZE - ZAJĘCIA TERENOWE W WILANOWIE, 

WRZESIEŃ 2019 R. 

Klasy 6a i 6b pod wrażeniem Wilanowa 

https://www.superszkola.pl/?p=44684 

Pierwszy tydzień nauki rozpoczął się w naszej szkole dość nietypowo, kilka klas udało się aby 

poszerzać horyzonty edukacyjne na wycieczkach. I tak, klasy 6a i 6b pojechały w piątek 6 

września do Wilanowa. Pogoda była piękna. Świeciło słońce, ale nie było za gorąco. 

Zwiedzanie, a właściwie „warsztaty historyczno–krajoznawcze” składały się z 2 części.  

W pierwszej przeszliśmy przez ogrody poznaliśmy  liczne gatunki roślin oraz budowle, 

pomniki.  

 

 

2. „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY!” 

https://www.superszkola.pl/?p=45442 

W ramach realizacji całorocznego projektu ”Poznajemy i chronimy środowisko 

naturalne” nasza szkoła włączyła się w coroczną akcję „Sprzątanie świata”. 

Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, kształtowanie nawyków 

ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Temat tegorocznej edycji to „Nie 

śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!” 

W dniu 23.09.19r. uczniowie klasy 6a i 6b pod opieką p. I. Wysockiej i p. M. Pietruchy  

wyposażeni w worki i rękawice ruszyli do walki o czysty teren wokół szkoły i wzdłuż al. 

Sztandarów. 

Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, 

dbając o stan środowiska. 

 

3. ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI! DAJ SIĘ WKRĘCIĆ! 

https://www.superszkola.pl/?p=45456 
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MIĘDZYKLASOWY  KONKURS „ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI” 

Konkurs trwa od 1 października 2019 r. do 29 maja 2020 r. 

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej. 

Zgromadzone nakrętki zostaną przekazane „Stowarzyszeniu Dom Rodzina Człowiek”,  

dochód z ich sprzedaży przeznaczony będzie na zakup wózków inwalidzkich. 

W związku z pandemią rozstrzygnięcie konkursu zostało przesunięte na wrzesień 2020 r. 

 

4. OD TWARDO STĄPAJĄCYCH PO ZIEMI ZWIERZĄT W ZOO DO PANORAMY 

W CHMURACH… 

https://www.superszkola.pl/?p=45215 

Przedostatni dzień wymiany polsko-niemieckiej młodzieży upłynął pod znakiem 

dywersyfikacji warszawskich bodźców oraz zacieśniania więzów przyjaźni między 

uczestnikami. Poranna wyprawa do ZOO była efektem głosowania naszych gości z Niemiec 

nad atrakcją, którą chcieliby zobaczyć. Poranne godziny naszej wizyty i brak tłumów 

turystów bardzo sprzyjały nawiązywaniu relacji ze zwierzętami 🙂 

 

 

5. UCZNIOWIE KLAS 5A I 5B NA WARSZTATACH POD CHMURKĄ 

https://www.superszkola.pl/?p=45962 

W dniu 07.10.2019 r. uczniowie kl. 5b pod opieką p. Marzeny Pietruchy oraz p. 

Aleksandry Adamek, a w dniu 11.10.2019 r. uczniowie kl. 5a pod opieką p. Marzeny 

Pietruchy i p. Izabelli Wysockiej uczestniczyli w zajęciach terenowych. 

Zajęcia odbyły się na ścieżce edukacyjno–przyrodniczej przy ulicy Magenta. Na terenie 

ścieżki o powierzchni 680 m2 motywem przewodnim jest prezentacja gatunków drzew, 

krzewów, bylin, traw oraz roślin zielnych. Rośliny są oznakowane tabliczkami 

informacyjnymi. Uczniowie, aby uzupełnić kartę pracy musieli wykazać się 

spostrzegawczością i cierpliwością w odkrywaniu różnorodności świata roślin. Uczniowie 

podczas zająć zapoznali się z podstawowymi gatunkami rodzimych roślin, obserwowali ich 

charakterystyczne cechy np.: kształt blaszki liściowej, sylwetkę drzew, krzewów, kolor liści 

zmieniający się w zależności od pory roku. 
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6. „STROFKI O PRZYRODZIE” 

https://www.superszkola.pl/?p=46536 

14 listopada odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski klas 1-3 pt. „Strofki o 

przyrodzie”. W tym roku dużo się u nas dzieje w temacie ekologii, dlatego motywem tego 

konkursu była właśnie przyroda. Wiersze, które wybrali mali artyści, ukazywały zachwyt 

poetów nad pięknem świata, który nas otacza i troskę o to, co na nim żyje. 

https://www.youtube.com/watch?v=1HKxndtWhIA&feature=youtu.be 

7. PROPAGOWANIE HASEŁ EKOLOGICZNYCH, PRZYGOTOWANIE GAZETEK 

ŚCIENNYCH. 

 

Dzień bez futra 25 listopada 2019 r. 

 

Jak powstaje SMOG 

 

Plastik w morzu 
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8. WYNIKI PLASTYCZNYCH KONKURSÓW BIBLIOTECZNYCH 

https://www.superszkola.pl/?p=46500 

 

Z nieukrywaną przyjemnością prezentujemy wyniki dwóch plastycznych konkursów 

bibliotecznych na ilustrację do książki: „Naturalne krajobrazy Polski” oraz „Krajobraz 

Polski przetworzony przez człowieka”. 

  

Duża liczba zgłoszonych prac oraz poziom jaki reprezentowały przyprawiła jury konkursowe 

o migrenę i bezsenność, albowiem wszystkie prace są absolutnie wyjątkowe. Serdecznie 

gratulujemy warsztatu plastycznego i winszujemy talentu! Oto jak prezentują się wyniki w 

poszczególnych konkursach: (październik 2019r.) 

  

„Naturalne krajobrazy Polski” 

 

 

9. ZIELNIK EKOLOGICZNĄ PRAWDĘ CI POWIE! (październik 2019r.) 

https://www.superszkola.pl/?p=46913 

Nasze zaangażowanie w aktywności i wydarzenia związane z tegorocznym projektem 

ekologicznym „Poznajemy i chronimy środowisko naturalne” nabiera rozpędu! 

  

Tym razem, uczniowie klasy 6a i 6b wykonali zielniki roślin nasiennych. Celem prac było 

nabycie umiejętności rozpoznawania rodzajów i gatunków pospolitych roślin zielnych, drzew 

i krzewów liściastych oraz iglastych. Uczniowie samodzielnie zbierali liście, kwiaty, owoce, 

następnie suszyli wg. instrukcji, aby na koniec dokładnie oznaczyć nazwę gatunkową rośliny. 

Dla dopełnienia całości, metryczka rośliny zawierała także datę i miejsce zbioru. 

 

 

10. KOSMETYKI BEZ CHEMII – WARSZTATY – WYKONANIE NATURALNYCH 

DOMOWYCH KOSMETYKÓW. 

https://www.superszkola.pl/?p=46500
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Uczniowie kl. 7 i 8 wykonali samodzielnie kosmetyki z wosku pszczelego i oleju 

kokosowego. 

 

 

 

11. SZKOŁA MOŻE BYĆ EKO… KLASOWA WIGILIA BEZ PLASTIKU! 

https://www.superszkola.pl/?p=47847 

Zachęcamy uczniów i nauczycieli naszej Szkoły do udziału w akcji „Klasowa Wigilia bez 

plastiku”. Niech podczas klasowych wigilii zapanuje świąteczna atmosfera, przyjazna 

dla naszego środowiska. 

Na czym polega akcja? 

Proponujemy, aby wszystkie organizowane wigilie w szkole, odbyły się bez używania 

plastikowych talerzyków, kubeczków czy sztućców, a namawiamy, aby wszyscy przynieśli ze 

sobą szklane naczynia, talerzyki i kubki oraz metalowe sztućce. 

 

12. GAZETKA ŚCIENNA – ŚW. FRANCISZEK PATRON EKOLOGÓW  

W KOŚCIELE KATOLICKIM – luty 2020 roku 

 

Na lekcjach religii toczyły się rozmowy o zadaniu jakie Bóg postawił człowiekowi 

dając mu świat pod opiekę. Stary Testament księga Rodzaju. 

13. „DZIECI ŚMIECI” – PRZEDSTAWIENIE KLASY 2 

https://www.superszkola.pl/?p=48497 

https://www.superszkola.pl/?p=47847
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W piątek 17 stycznia klasy 1-3 obejrzały nietypowe  przedstawienie „Dzieci 

śmieci” w wykonaniu klasy 2 pod kierunkiem pani Danuty Wyszyńskiej-Hałat. Jak  

wskazuje sam tytuł, dzieci wcieliły się w  śmieci zalegające nasze śmietniki lub, co gorsza, 

trawniki i chodniki. Następnie zbierane do jednego worka były nieszczęśliwe, gdyż wiedziały, 

że zostaną zutylizowane. Dopiero przybycie Króla Lula,  spowodowało  kolosalną zmianę, 

gdyż zostały posegregowane i ponownie wykorzystane. 

 

 

14. UCZNIOWIE KLASY 1B i 1 A WITAJĄ PANIĄ WIOSNĘ! 

https://www.superszkola.pl/?p=49046 

 

21 marca witaliśmy pierwszy dzień wiosny. Z tej okazji klasa 1b wykonała pracę plastyczną 

„Witamy Panią Wiosnę”. Dzieci z pomocą rodziców przesłały zdjęcia swoich prac na 

Office’a 365, żebyśmy my wszyscy mogli je teraz podziwiać. Oglądając te piękne prace 

można stwierdzić, że z wiosną nadejdą jeszcze dobre czasy. 

 

 

Marzanny jak z obrazka w wykonaniu klasy 1a! 

https://www.superszkola.pl/?p=49422 

Oto z jakim rozmachem uczniowie klasy 1a przegonili precz zimę! Z nieukrywaną 

ulgą, wszyscy możemy cieszyć się teraz upragnioną cieplutką wiosną! 

 

 

15. NIEPOSKROMIONA DZIECIĘCA WYOBRAŹNIA 

https://www.superszkola.pl/?p=49350 

Dziecięca fantazja i wyobraźnia od zawsze zawstydzały dorosłych „szkiełko i oko”. 

Dziecięca wyobraźnia dodatkowo stymulowana ograniczeniem przestrzeni zaowocować 
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musiała eksplozją myśli artystycznej dzieci z klas 3b, które niejako chcąc wyrwać się z 

okowów kwarantanny, dały wyraz swojej ekspresji i stworzyły przepiękne wizje plastyczne. 

Tematyka prac jest bardzo zróżnicowana, ale jeśli chcieć pokusić się o nadanie jej ram, to 

poruszać się będziemy wokół następujących kręgów tematycznych: 

I. Temat: „Miasto-ogród” 

Kiedy siedzimy w czterech ścianach i wyglądamy przez okno, różne pomysły przychodzą 

nam do głowy. Na przykład, co by było gdyby nasze miasto zakwitło – zamieniło się w 

ogród? Niektórzy uczniowie z klasy 3b uruchomili fantazję i swoją wizję przelali na papier. 

Miasta-ogrody zapraszają! 

II. Temat: „Przebudzenie wiosny” 

My tu w domu spędzamy miło czas, a tymczasem wiosna przebudziła się na dobre i coraz 

śmielszym krokiem wchodzi do parków, ogrodów i lasów. Niektórzy uczniowie klasy 3b to 

zauważyli… 

III. Temat: „Przyroda świata” 

A gdyby tak wyruszyć w podróż? Każdy z nas ma wymarzone miejsca, które chciałby 

zobaczyć. Spróbujmy to zrobić nawet wtedy, kiedy nie możemy wyjść z domu. 3b ruszyłą w 

taką podróż… palcem po mapie. A filmy i fotografie przyrodnicze rozbudziły ciekawość 

świata i fantazję . Oto miejsca, które nam się szczególnie podobają: 

 

16. JAK STWORZYĆ COŚ Z NICZEGO… 

 

https://www.superszkola.pl/?p=49302 

„Nawet w domu gdy siedzimy, to się wcale nie nudzimy. Myśli, rączki wciąż pracują, 

ciekawostki produkują” 

Uczniowie klasy 2 wykonali ciekawe prace z przedmiotów przeznaczonych do wyrzucenia. 

Wykazali się ogromną pomysłowością! Brawo! (marzec/kwiecień 2002r.) 

 

17. DZIEŃ ZIEMII  

5b zrobiła to po prostu genial.ly! 

https://www.superszkola.pl/?p=49728 

Kontynuujemy obchody Dnia Ziemi! 

Kolejna klasa Superszkoły dołącza się do międzynarodowych obchodów Dnia Ziemi. 

Oto uczniowie klasy 5b pod wodzą Pani Aleksandry Adamek wykonali interaktywny 

plakat, aby pokazać naszej planecie, że tak naprawdę zależy nam na jej losie. 
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Po przejściu na stronę Genially, czeka na Was miła niespodzianka, wystarczy najechać i 

kliknąć na zielone serduszka. 

 

 

 

Chodź, oplakatuj mój świat… 

https://www.superszkola.pl/?p=49724 

Pierwszy, amerykański Dzień Ziemi obchodzono 21 marca 1970 roku. Idea obchodów Dnia 

Ziemi w tym dniu została zapoczątkowana przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona. 

Do Polski trafiła ona dopiero w 1990 roku. Obecnie na całym świecie, również w 

Polsce Dzień Ziemi obchodzimy 22 kwietnia. Data ta została wybrana dla upamiętnienia 

manifestacji ekologicznej, która odbyła się 22 kwietnia 1970. Wzięło w niej udział około 

20 milionów Amerykanów. 

Równie poważnie do idei ochrony naszej planety podeszli uczniowie klasy 8 wykonując 

serię plakatów uświadamiających nam jak bezcenna jest dobra kondycja naszej 

planety.  

 

klasa 6b otwiera międzynarodowe obchody dnia ziemi! 

https://www.superszkola.pl/?p=49675 

Już jutro, tj. 22 kwietnia tysiące stowarzyszeń ekologicznych zorganizuje manifestacje, 

konferencje, pokazy i akcje na rzecz środowiska naturalnego. W tym roku świętowanie 

zostało przeniesione do internetu, a wszelkie akcje organizowane są online. 

Tegorocznym hasłem Dnia Ziemi, a jednocześnie motywem przewodnim są „Działania na 

rzecz ochrony klimatu”, a w szczególności zaakcentowanie wyzwań związanych z 

zachodzącymi zmianami klimatycznymi. 

Uczniowie klasy 6b jako pierwsi rozpoczęli na lekcjach języka angielskiego 

promocję działań na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska. Wykonanymi przez 

siebie plakatami podjęli się trudnej roli edukowania ludzi na całym świecie o tym jak 
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wielki problem stanowi zanieczyszczenie środowiska odpadami zrobionymi z tworzyw 

sztucznych. 

 

Zdigitalizowany Dzień Ziemi Klas 3a, 3b oraz 4 

https://www.superszkola.pl/?p=49928 

Cały czas spływają do nas prace pieczołowicie przygotowywane przez naszych uczniów z 

okazji Dnia Ziemi. Tym razem gościmy galerie prac dzieci z klasy 4, które pod opieką Pana 

Wiktora Horbaczewskiego zdigitalizowały na lekcji informatyki swoje wyobrażenia, pomysły 

i idee związane z ratowaniem naszej planety. Życzymy podniebnych wrażeń podczas 

oglądania wernisażu. 

 

 

18. UDZIAŁ W KONKURSACH PRZYRODNICZYCH  

Olimpus sesja jesienna i wiosenna, Galileo, Alchemik, udział w konkursach przyrodniczych – 

cały rok. 

Konkurs ekologiczny Instytutu Goethego (w języku niemieckim). 

https://www.superszkola.pl/?p=49928

