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EWA SONDEJ,
AGNIESZKA GRABOWSKA



AKCJE EKOLOGICZNE



DOKARMIAMY ZWIERZĘTA ZIMĄ-
PRZYGOTOWANIE KARMNIKÓW DLA PTAKÓW

22.XII.2020 DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRII 
DZIECIĘCEJ W ŁAŃCUCIE



WIGILIA KLASOWA „BEZ PLASTIKU”
23.XII.2020 KLASA VI KRORE

„Wigilia bez plastiku” – pod takim hasłem nasza klasa organizowała tegoroczne spotkanie wigilijne.

Uczniowie przynieśli własne kubki talerze i sztućce.



SPRZĄTANIE TERENU WOKÓŁ SZPITALA
22.IV.2021ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PETO ORAZ 

KL.1-3 KRORE

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2886075121655665&id=100007596167490

Z okazji Dnia Ziemi nasi najmłodsi uczniowie wyruszyli na sprzątanie terenu wokół Ośrodka KRORE



AKCJA ZBIERAJ MAKULATURĘ 
-CAŁY ROK SZKOLNY 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 po raz kolejny włączyliśmy się w akcję "Zbieraj makulaturę!", której celem 

jest pomoc mieszkańcom Afryki w zdobywaniu wody. Zgromadzona makulatura trafia do specjalnych 

kontenerów ustawionych na terenie Rzeszowa. Dochód z jej sprzedaży przeznaczony zostanie na 

budowę kolejnych studni w Czadzie. Dostęp do wody jest tam utrudniony ze względu na bardzo 

wysokie temperatury i susze.



IMPREZY SZKOLNE LUB 
WYDARZENIA O TEMATYCE 

EKOLOGICZNEJ



SPRZĄTANIE ŚWIATA
24.09.2020

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Sprzątania Świata 2020r członkowie samorządu

uczniowskiego KRORE przygotowali gazetkę szkolną pod hasłem :„PLASTIK–rezygnuję, redukuję,

segreguję.”, ulotki z informacją o tym jak należy prawidłowo segregować śmieci oraz odwiedzili

uczniów wszystkich klas naszego oddziału w celu propagowania prawidłowych postaw

proekologicznych.



DZIEŃ KRAJOBRAZU
19.X.2020 ON-LINE

Z okazji Dnia Krajobrazu nasi nauczyciele przygotowali INFOGRAFIKĘ z informacjami o tym jakże 

ważnym świecie. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość rozwiązać QUIZ „DRZEWO W KRAJOBRAZIE”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2743504585912720&id=100007596167490



DZIEŃ DRZEWA
13.X.2020 TURNUS  

Z okazji „Dnia Drzewa” w naszej szkole odbyły się zajęcia, w czasie których 

uczniowie przebywający  na TURNUSIE Klasa IV-VI sadzili rośliny doniczkowe, 

w holu głównym w KRORE pod nadzorem nauczycielek została też przygotowana wystawa prac 

plastycznych uczniów szkoły szpitalenj.



DZIEŃ ZIEMI -22.IV.2021
UCZNIOWIE KLAS 1-3 KRORE

Jedni z najmłodszych uczniów naszej szkoły brali udział w zajęciach, podczas których 

dowiedzieli się o odnawialnych źródłach energii w naszym ekosystemie, recyklingu i redukcji 

emisji spalin do atmosfery. Rozwiązywali zagadki, sudoku i wykonali wymowny plakat

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2886091294987381&id=100007596167490



DZIEŃ WODY
22.III.2021, KLASA VI, VII PS KRORE

„Woda - bezcenny skarb” – To hasło jakie towarzyszyło naszym uczniom klasy VI i VII na lekcji otwartej z 

okazji Światowego Dnia wody. W czasie zajęć uczniowie przeprowadzali doświadczenia,

badali właściwości wody, dokonywali obserwacji mikroskopowych, oraz zastanawiali się nad tym jak 

oszczędzać ten drogocenny dar natury.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2910019782594532&id=100007596167490



KONKURSY Z ZAKRESU 
EKOLOGII



WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNO-
PRZYRODNICZY”

„ DRZEWA MOICH OKOLIC- JESIENNY ZIELNIK 
MULTIMEDIALNY”

https://szkolaszpitalna.rzeszow.pl/strona_szkoly/images/dokumenty/projekty/zielnik_multimedialny.pdf



KONKURS WEWNĄTRZSZKOLNY „MÓJ 
EKOLOGICZNY DOM” DLA UCZNIÓW KLAS I-VI 

SP, KRORE 



GAZETKI NA HOLU SZKOŁY 
Z ZAKRESU OCHRONY 

ŚRODOWISKA





LEKCJE W TERENIE/
ZAJĘCIE TERENOWE/  

WYCIECZKI PRZYRODNICZE



ZAJĘCIA W TERENIE-
„MOJA DZIKA ŁĄKA W ŚRODKU MIASTA”

17.III.2021 KLASA VI KRORE
Uczniowie klasy VI wspólnie z „EKOSKOPEM” stworzyli fragment ekosystemu dzikiej łąki, który będzie

dostępny i przyjazny dla dzieci przebywających w Szpitalu. Dzięki temu będą mogły one prowadzić 

obserwacje pojawiających się tu gatunków roślin i zwierząt oraz zachodzących zmian jakie zachodzą 

w ciągu roku. Uczniowie samodzielnie przygotowali teren pod łąkę oraz zasiali nasiona pochodzące 

z dziko rosnącej łąki z okolic Rzeszowa.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2862349590694885&id=100007596167490



ZAJĘCIA/WARSZTATY NA 
WYBRANY TEMAT Z 

ZAKRESU OCHRONY 
ŚRODOWISKA 



„O ŚMIECIACH WIEM WSZYSTKO” –
WARSZTATY EKOLOGICZNE ONLINE

26.02.2021 KL VI KRORE
uczniowie uczniowie mieli przyjemność uczestniczyć w ekologicznych zajęciach on-line pt. „O śmieciach 

wiem wszystko”. Przedstawiciel naszego Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ekoskop uświadomił nam, że 

1 osoba w przeciągu 1 dnia produkuje aż 1kg śmieci. W czasie spotkania uczniowie mieli okazje zajrzeć do 

środka kartonika po napoju i posłucha ciekawostek dotyczących mikroplastiku.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2847137002216144&id=100007596167490



WYSTAWA EKOLOGICZNA





ULOTKA/BROSZURA/KOMIKS





Dziękujemy za uwagę 

Ewa Sondej 

i Agnieszka Grabowska

Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Woj. Nr 2 

im. Św. Jadwigi w Rzeszowie


