
                 Hasło tegorocznych obchodów Dni Matki Ziemi brzmi:  

                                    

                              „W kierunku natury” 

 
   Obchody Światowego Dnia Ziemi w 2017 poświęcimy tematom związanym z ochroną różnorodności biologicznej. Jest 

to temat ważny i szczególnie nam bliski, zwłaszcza w kontekście efektu cieplarnianego, wzrostu zanieczyszczeń wód 

i powietrza. 

   „Bioróżnorodność jest zmiennością żywych organizmów wszystkich środowisk występujących na Ziemi, włączając w to 

siedliska lądowe, morskie, inne ekosystemy wodne oraz ekologiczne kompleksy złożone z tych siedlisk; obejmuje ona 

zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe, między gatunkami i zróżnicowanie ekosystemów. Bioróżnorodność tworzy podstawę 

szerokiego wachlarza świadczeń ekosystemów, który w istotny sposób kształtuje dobrobyt człowieka." 

22 kwietnia 2017 r. (sobota) 

- udział członków Koła „Azymut” w spacerze ornitologicznym nad J. Ełckim i wzdłuż rzeki Ełk, 

- przygotowanie wystawy pt. „Obszary chronione naszego regionu” i wystroju szkoły z okazji  tegorocznych obchodów 

  Dni Matki Ziemi. 

 
23 kwietnia 2017 r. (niedziela) 

- udział członków Koła „Azymut” w rajdzie rowerowym, połączonym z sadzeniem  lasu w Przykopce.    

       Trasa rajdu: CEE - Mrozy - Szeligi - Buczki - Przykopka - Ełk (22 km, start 9:00, CEE) 

 

24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) 

- inauguracja obchodów dni Matki Ziemi w szkole - wystąpienie przedstawicieli koła „Azymut” (szkolny radiowęzeł, godz. 8:00), 

- w czasie obchodów obowiązuje wszystkich zielony ubiór, 

- ogłoszenie konkursu na  zbiórkę  elektrośmieci i baterii, który potrwa do 5 czerwca br. czyli  do Światowego Dnia  

  Ochrony Środowiska,   
- spotkanie uczniów wybranych  trzech klas z pracownikami Narwiańskiego PN  - wysłuchanie prelekcji na temat 
obszarów chronionych i atrakcyjnych przyrodniczo.  
                                                           s.133,  piąta godzina lekcyjna, kl .1b. +MB, kl. 2e+ WU, kl. 3d +AO 
- międzyklasowy konkurs wiedzy ekologicznej (startuje dwóch  reprezentantów  klasy) -   
                                                            hol na II piętrze, obsługa konkursu – członkowie koła „Azymut” z 3c 
- wieczorek ekologiczny z niespodziankami dla zainteresowanych (17:00 - 19:00) 
                                                          s.133,  obsługa wieczorku– członkowie koła „Azymut” z 3c+ UO, GCz 
 

25 kwietnia 2017 r. (wtorek) 
- krótkie pogadanki na lekcjach geografii, chemii, biologii, fizyki – odnawialne/nieodnawialne źródła  energii, problem smogu, 
efekt cieplarniany, globalne ocieplenie, kwaśne opady, dziura ozonowa; 
- na długich przerwach:    
  • prezentacja filmów o tematyce ekologicznej dla zainteresowanych.  
                                                             sala 333, obsługa – członkowie koła „Azymut” 
  • „EKOŻYWNOŚC czyli zdrowe jedzenie”  - degustacja ekokanapek , wystawka poświęcona  EKOżywności. 
                                                             hol na parterze, obsługa  stoiska – członkowie koła „Azymut” 
 
- spotkanie uczniów wybranych  trzech klas z leśnikiem z Nadleśnictw Ełk  -  wysłuchanie prelekcji na temat  
  różnorodności biologicznej ekosystemu leśnego. 
                                                            s.333,   piąta godzina lekcyjna,   kl. 1c. + MD + ML, kl. 2b,  kl. 3b +TC 
 
- „Beczka śmiechu, czyli dyskoteka w styku EKO"  - obowiązuje strój „ekologiczny", wykonany z surowców wtórnych 
i śmieci, ponieważ dyskoteka rozpocznie się od pokazu mody EKO. Liczy się pomysłowość i  wyśmienity humor. Podczas 
dyskoteki przewidziane są zwariowane konkurencje konkursowe i nagrody (17:00 - 19:00). 
                                  hol w piwnicy,  obsługa dyskoteki– członkowie koła „Azymut” z 3c+ UO, GCz+ ACh + WO 
 

26 kwietnia 2017 r. (środa) 
- podsumowanie obchodów Dni Matki Ziemi  - wystąpienie przedstawicieli koła „Azymut"  (radiowęzeł szkolny o 8:00 dnia 
następnego). 

 

 


