
Samorząd Uczniowski jest Eko 

V Edycja Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej 

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Ziemi          

Samorząd Uczniowski  uczestniczył w akcji pod hasłem: 

ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY,            

ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY,                          
nad którą honorowy patronat objął Pan profesor Zbigniew 

Nęcki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

Do 15 maja w bibliotece szkolnej gromadziliśmy zużyte i 

uszkodzone telefony komórkowe  (bez baterii).                          

Udało nam się zebrać około 50 zużytych  urządzeń, co stanowi  

4 kg odpadów .  Zostaną one  przekazane do profesjonalnego 

recyklingu.  

Akcję przeprowadziliśmy pod hasłem                                                  

O planetę Ziemię dbamy i energię oszczędzamy. 

Nasz udział w konkursie dobiegł końca, ale nie zakończyły się działania promujące 

bezpieczne dla naszej planety korzystanie z energii. Każdego dnia pamiętamy o stawianiu na 

odnawialne źródła energii i przypominamy, że zużyte oraz uszkodzone telefony komórkowe 

zawierają metale ciężkie, takie jak ołów oraz kadm, które są zagrożeniem dla naszego 

środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.                                                                

Wierzymy, ze akcja ta przyczyni się do ugruntowania postaw i nawyków ekologicznych, 

dzięki którym nasza planeta będzie z roku na rok czystsza i bezpieczniejsza. 

Zacznij  sprzątanie świata od własnego biurka i otoczenia. 

 

Komórki, które zebraliśmy w akcji 

 



 

Podsumowanie akcji „Szklanka Mleka 
w Szkole” 

13 maja 2015 roku przyjmowaliśmy w szkole 
niecodziennych gości. Podsumowaliśmy nasz udział w 
programie „Doskonałe Mleko w Szkole” . Na spotkaniu 
z panią dietetyk Edytą Nowak uczniowie klas II i III 
rozmawiali o prawidłowej diecie, zdrowym jedzeniu, 
witaminach i ich roli w naszym organizmie, a także o 
produktach bogatych w poszczególne witaminy.  
Uczniowie żywiołowo dyskutowali, wzięli udział w 
konkursach, podczas których wykazali się dużą wiedzą 
na temat zdrowego żywienia.  

 Dla uczniów klas IV-VI  firma  Agmar,  która 

dostarcza owoce i mleko do szkół  

zorganizowała spotkanie ze skoczkami  TS 

Wisła Zakopane poświęcone promocji picia 

mleka w szkole „Szklanka Mleka w Szkole – 

Inwestycja w Przyszłość.  Goście 

opowiedzieli  o swojej przygodzie ze sportem i 

potrzebie zdrowego odżywiania.  

Honorowym gościem spotkania był wielokrotny mistrz w 

biegach narciarskich pan Józef Łuszczek (mistrz świata 

w Lahti  w roku 1978), który w prezentacji  przybliżył nam 

swoją  drogę do kariery sportowca.  Józef Jarząbek, 

trener młodych skoczków opowiedział o współpracy ze 

skoczkami  i wielogodzinnych treningach. Gościliśmy 

młodych reprezentantów lotów narciarskich, Łukasza 

Rutkowskiego (reprezentant Polski na Olimpiadzie) i 

Łukasza Łukaszczyka (7-letni zawodnik „Wisły” Zakopane) 

oraz Krystiana Karpiela, który trenuje kombinację norweską.  

Sportowcy z trenerem pokazali  nam fragmenty treningu. Nasi 

uczniowie mogli też spróbować swoich sił. Spotkanie bardzo 

zainteresowało uczniów. Każdy z nich otrzymał pamiątkowe 

kartki z autografami naszych gości.  Czas przeznaczony na 

spotkanie ze sportowca mi  minął niezwykle szybko.  

PAMIĘTAJ – BĄDŹ EK0 


