
Witamy. 

Uczniowie SP8 w Kielcach zgłaszają swoją gotowość do udziału w 

konkursie „ Środowisko ponad wszystko”. 

Bardzo cieszymy się, że mamy możliwość udziału w konkursie, w którym  

nie tylko dobrze się bawimy ale również możemy zrobić wiele dobrego dla 

naszego środowiska. Poza tym wykonując poszczególne zadania pogłębiamy 

swoją wiedzę na temat ekologii oraz pogłębiamy swój szacunek do przyrody.  

Nasza drużyna składa się z 16 uczniów klas VI a i VI c. To młodzi ludzie 

chętni do pracy i nowych wyzwań.  Mamy nadzieję, że nasze działania 

przyczynią się do ochrony środowiska lokalnego a także uświadomią naszym 

rówieśnikom, że …. 

Środowisko – ponad wszystko!!! 

 

Uczniowie SP8 w Kielcach 

uczestniczący w konkursie „Środowisko ponad wszystko”. 



Zadanie nr 1  

Redagowanie przez młodzież gazetki szkolnej lub 

przygotowywanie gazetek ściennych uwzględniających 

tematykę związaną z ochroną środowiska  

(odpady, woda, energia). 

 

Drużyna  SP 8 w Kielcach zadanie 1 wykonała następująco: 

Na  trzech tablicach, ustawionych na dolnym korytarzu w naszej 

szkole, przygotowaliśmy gazetki uwzględniające tematykę związaną      

z ochroną środowiska. Natomiast w sali przyrodniczej zrobiliśmy 

gazetkę na temat odnawialnych źródeł energii.  

Jednak zanim do tego doszło podzieliliśmy się na kilka grup,       

z których każda miała za zadanie opracowanie w dowolny sposób 

tematyki zadania. Tak więc jedni gromadzili informacje na temat 

odpadów, inni na temat wody czy energii. Następnie zebraliśmy się w 

świetlicy szkolnej, gdzie mogliśmy omówić oraz pokazać całej 

drużynie przygotowane w różny sposób wiadomości. Pomysłów było 

wiele. Pojawiły się prezentacje, plakaty, rysunki i zestawienia 

liczbowe. Ze wszystkich zgromadzonych materiałów,  wspólnie 

przygotowaliśmy 3 tematyczne gazetki, które ustawiliśmy na dolnym 

korytarzu szkolnym. To miejsce, do którego mają dostęp wszyscy 

uczniowie naszej szkoły, nauczyciele i rodzice.  

Mamy nadzieję, że zadanie zostało wykonane przez nas 

prawidłowo, ponieważ nasza praca cieszy się dużym zainteresowaniem. 

Można z niej wiele dowiedzieć się  na temat energii odnawialnej – 



wiatru , Słońca ,wody  a także recyklingu i segregacji odpadów.        

To prawdziwa lekcja ekologii  w teorii i praktyce. 

 

Pierwsze próby przygotowania gazetek… 



 

 

 

Efekt końcowy –  

tablice 

 o tematyce związanej  

z ochroną środowiska  

(odpady, woda, energia). 

 

 



Gazetka ścienna        

w sali przyrodniczej- 

odnawialne źródła 

energii 

 

 

 

Zadanie 1 wykonane przez: 

Szkołę Podstawową nr 8  

im. Wojska Polskiego w Kielcach 

ul. J. Karskiego 26 

25 – 214 Kielce 

Opiekunowie: Jolanta Malarczyk, Anna Wójcik 

 

Skład zespołu – uczniowie z kl. VIa i VIc: 

1. Bednarski Filip 

2. Michalec Dawid 

3. Ptak Jakub 

4. Ptak Filip 

5. Majka Klaudia 

6. Miszczuk Julia 

7. Metryka Kamila 

8. Żórawska Natalia 

9. Kaszyńska Nina 

10. Adach Ewa 

11. Pochopień Nikodem 

12. Kobyłecki Paweł 

13. Garbowicz Oskar 

14. Koczaj Małgorzata 

15. Kosycarz Karol 

16. Głogowska Gabriela 



 

Zadania dodatkowe  

 

„ Podaj dalej…. drugie życie odpadów” 

 

Pod takim hasłem odbyły się tegoroczne  obchody „ Sprzątania 

świata”, Akcja przeprowadzona została na terenie naszej szkoły i 

polegała na zbiórce sprzętu elektronicznego – telefonów 

komórkowych i ładowarek.  

W dniu 16 września 2016r w naszej szkole zebraliśmy 10,3 kg  

niebezpiecznego sprzętu elektronicznego, który przekazaliśmy do 

recyklingu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DBAJ O ENERGIĘ –ZBIERAJ BATERIE 

Nasza szkoła jest  bardzo zaangażowana w ochronę środowiska, dlatego 

chętnie zgłosiliśmy się do udziału w tym konkursie .  

Zużyte baterie zbieramy do specjalnych pojemników znajdujących się na 

dolnym korytarzu szkolnym  oraz w sali nr 9 . W tym roku szkolnym zebraliśmy 

już 93 kg zużytych baterii.  

           Mamy nadzieję , że ta zbiórka przyniesie korzyści dla środowiska 

naturalnego, a także dla nas samych.  

 

  

 

 

 

 

 



ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH. 

 

 
Rozpoczęliśmy także  w tym roku szkolnym zbiórkę 

następujących surowców wtórnych: makulatura, baterie, zakrętki, 

folia, plastikowe butelki.  

 

W tym roku szkolnym zebraliśmy już ponad 300 kg makulatury!!! 

 

 

Uczniowie klasy VI c przy pojemniku na plastikowe butelki. 

 

 



ZADANIE 2 

Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dyminach. 

Nasza szkoła zaangażowała się również w pomoc bezdomnym 

zwierzętom ze schroniska w Dyminach. Ogłosiliśmy zbiórkę karmy, 

misek, smyczy oraz koców dla naszych czworonogich przyjaciół.  

I tym razem okazało się, że na uczniów naszej szkoły można 

zawsze liczyć. Zebraliśmy kilka kartonów potrzebnych artykułów, 

dzięki którym los zwierząt w schronisku chociaż na chwilę się 

odmieni.  

Kiedy pracownicy schroniska przyjechali odebrać zgromadzone 

rzeczy, nie kryli zaskoczenia efektami naszej akcji. Otrzymaliśmy 

podziękowania oraz zaproszenie do odwiedzenia schroniska, z którego 

na pewno skorzystamy w najbliższej przyszłości.   

 

Uczennice klas VI nie pozostały obojętne i czynnie zaangażowały się 

w akcję pomocy zwierzętom ze schroniska. 



 

 

 

 

 

 

Pomoc dla naszych czworonogich 

przyjaciół  rosła z dnia na dzień…  

 

Podziękowanie                      

i zaproszenie do schroniska         

w Dyminach. 



Ptasia stołówka. 

Zima to trudny czas dla ptaków. Biała, śniegowa pierzynka otuliła 

nasze miasto, a ptaki czekają  na naszą pomoc. W przydomowych 

ogrodach można spotkać: wróble, sikory, dzięcioły, kawki, gawrony. 

Ptaki często przylatują w pobliże naszych domów, gdyż wiedzą 

doskonale, że mogą spodziewać się "darmowej stołówki". 

My, nie jesteśmy obojętni na potrzeby  naszych skrzydlatych 

przyjaciół i postanowiliśmy  otworzyć  ogrodową stołówkę dla ptaków. 

Znalazły się w niej przysmaki  zarówno kupione w sklepie jak  

i samodzielnie wykonane. Miło było zerkać z okna ciepłego pokoju jak 

nasi ogrodowi goście  odwiedzają swoją stołówkę.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ogrodowa Ptasia Stołówka 



 

Nina Kaszyńska z kl. VIa prezentuje  

smakołyki dla ptaków, podawane w 

ogrodowej stołówce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Choinki z piórek. 

 

 Oryginalne piórkowe choinki w pięknych, naturalnych kolorach, 

lekkie, miłe dla oka i każdemu kojarzące się z naturą – to nasza 

kolejna ozdoba świąteczna. 

 Do wykonania choinki został wykorzystany stożek 

styropianowy, piórka w wybranych kolorach, perełki, koraliki. 

 Całość prezentowała się wyśmienicie.  

 

  

 



Uczniowie klas VI prezentują swoje rękodzieło artystyczne…. 

 

 

 

                                Filip Bednarski  

z klasy 

VIc wykonał                          

choinkę w bajecznych                                                               

kolorach…. 

 

 

 

 

 



 

Zimowe świeczniki. 

 

 Bez czego nie wyobrażamy sobie zimowych, świątecznych 

wieczorów? Nie może zabraknąć świeczek.  

Uwielbiamy klimat jaki tworzą, ciepłą atmosferę i zapach. 

Dlatego przygotowaliśmy pachnące świeczniki. Do ich zrobienia 

wykorzystane zostały małe słoiczki po jogurtach, sól do kąpieli, 

wstążeczki, koronka oraz świeczki – ogrzewacze. 

 

 

 

 

Pachnące świeczniki ocieplą najchłodniejsze wnętrze… 

 



Zadanie 3 

Jak ograniczyć zużycie energii? 

Takie pytanie postawili sobie uczniowie biorący udział w naszym 

konkursie. Okazało się, że pomysłów na odpowiedź mamy wiele.  

Niektóre z nich to: 

 Obniż temperaturę w domu o 1 stopień C, zamykaj okna kiedy 

jest włączone ogrzewanie, ubieraj się ciepło  

 Wyłącz światła i inne urządzenia kiedy ich nie używasz, używaj 

energooszczędnych żarówek 

 Używaj kuchenek mikrofalowych zamiast tradycyjnych kiedy 

chcesz ogrzać posiłek 

 Używaj akumulatorów zamiast jednorazowych baterii 

 Temat ten zainspirował nas do dalszego działania. 

Postanowiliśmy zorganizować kampanię  na temat ograniczenia 

zużycia energii. W klasach czwartych przeprowadziliśmy  

zajęcia na ten temat, a następnie zorganizowaliśmy konkurs 

plastyczny. Akcja ta cieszyła się dużym powodzeniem wśród 

uczniów naszej szkoły. Efekt był zdumiewający! 

 Na dolnym korytarzu naszej szkoły rozstawiliśmy tablice   

z pracami plastycznymi oraz papierową wersją prezentacji 

multimedialnej na temat ograniczenia zużycia energii. 

Natomiast górny korytarz zdobiły plakaty  o tej samej 

tematyce. Było nam bardzo miło obserwować uczniów                  

i nauczycieli naszej szkoły, którzy z dużym zainteresowaniem 

oglądali efekty naszej pracy.   

Oto kilka zdjęć z naszej kampanii:  



 

 

Wystawa prac cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród całej 

społeczności szkolnej.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                              

 

 

Plakaty na temat ograniczenia 

zużycia energii. 

 

 

 

 

 
 



Quiz „Jak oszczędzać energię” 

 Na co dzień rzadko zastanawiamy się, jak by to było, gdyby 

nagle zgasło światło, przestały działać lodówki, pralki, elektryczne 

kuchenki, termy, ogrzewanie na prąd, telewizory i komputery. Prąd 

jest, i już. Dopiero kiedy go nie ma, zdajemy sobie sprawę z tego, jak 

trudno się obyć bez elektryczności. Warto rozmawiać o tym                

z dziećmi. Uczniowie aby prawidłowo umieli obchodzić się z prądem 

elektrycznym i racjonalnie korzystać z energii elektrycznej powinni 

być wspierani przez nauczycieli i rodziców, starszych kolegów. Warto 

zwracać uwagę zwłaszcza na oszczędność energii elektrycznej           

w bliższym i dalszym otoczeniu. A zatem, jak używać, żeby nie 

nadużywać? 

W ramach trzeciego zadania uczniowie klasy VI c przeprowadzili 

Quiz dla klas IV, który pozwolił ustalić czy uczniowie racjonalnie 

gospodarują energią elektryczną w swoim domu. Po podsumowaniu 

okazało się, że dzieci oraz ich rodziny dbają o środowisko naturalne. 

Zdają sobie sprawę z konieczności oszczędzania energii i w życiu 

codziennym starają się do tego dążyć. Uczniowie klasy VI dali im 

wskazówkę aby nie spoczywali na laurach i w dalszym ciągu szukali 

nowych pomysłów na ograniczenie zużycia energii. 

 

 

 

http://next.gazeta.pl/next/0,114763.html?tag=telefonia+kom%F3rkowa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie kl. VIc 

przeprowadzają Quiz        

„Jak oszczędzać energię” 



 

 

 
 

 

Uczniowie klas IV udzielali zawsze 

poprawnych odpowiedzi 



Kalendarz ekologiczny. 

 Kalendarz ekologiczny to kolejne zadanie z którym zmierzyliśmy 

się w miesiącu lutym. Uczniowie wzięli udział w zbiorowej pracy 

plastycznej w tworzeniu Kalendarza Ekologicznego. Każde dziecko 

wybrała losowo jeden miesiąc, ilustrowało  go  w technice collage. Tak 

powstał przepiękny kalendarz, którego karty prezentują się 

następująco: 

 

 

 

 

Kalendarz ekologiczny 

„Ósemeczki” 



 



 

"Projekt kolorowanki 

dotyczącej 

bezpieczeństwa" 

 25 stycznia 2017 roku               

w Urzędzie Miasta Kielce odbyła się 

uroczysta Gala Finałowa konkursu zorganizowanego przez Komendę 

Straży Miejskiej w Kielcach pod hasłem " Projekt kolorowanki 

dotyczącej bezpieczeństwa". 

 Naszą szkołę  reprezentowała bardzo liczna grupa dzieci, w tym 

również  uczniowie zaangażowani w konkurs  "Środowisko ponad 

wszystko". Po ogłoszeniu wyników okazało się, że: 

Julia Miszczuk kl. VIc i Nina Kaszyńska kl.VIa  -  zdobyły wyróżnienia 

specjalne, natomiast  Ewa Adach z kl. VIa zajęła II miejsce.  

Radości nie było końca....  

 

 

 

Uczniowie SP8      

w Kielcach - 

uczestnicy 

konkursu pod 

hasłem "Projekt 

kolorowanki 

dotyczącej 

bezpieczeństwa". 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Miszczuk i Nina Kaszyńska zdobyły wyróżnienia specjalne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Adach kl. VIa- laureatka II miejsca. 



 

„EKOLOGIA, MY I REGION W KTÓRYM 

ŻYJEMY ” – XXVI EDYCJA 

 

Organizatorem konkursu jest: Zespół Świętokrzyskich                

i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach .  

Głównym celem konkursu było zdobywanie i pogłębianie wiedzy 

dotyczącej parków krajobrazowych,  poszerzenie wiadomości             

z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz 

rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku do przyrody. 

Ważna jest również integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń 

między szkołami i służbami parków krajobrazowych. Konkurs 

przebiega  w dwóch etapach: I etap polega na przygotowaniu przez 

zespół uczniowski pracy konkursowej.   Podstawą rozgrywek II etapu 

był testowy sprawdzian z zakresu:  ochrony środowiska,  ochrony 

przyrody,  ekologii, wiedzy o parkach narodowych, wiedzy o parkach 

krajobrazowych.   

Nasi uczniowie utworzyli dwa sześcioosobowe zespoły uczniowskie      

i wykonali prace o następujących tematach:  

1. Rok 2016 jest Rokiem Henryka Sienkiewicza, który poprzez pałacyk 

w Oblęgorku, na zawsze związał się z Ziemią Świętokrzyską. Jako, że 

Noblista stosunkowo rzadko w nim przebywał „zaproś pisarza” na 

wycieczkę, podczas której pokażesz Mu najpiękniejsze zakątki            

i „perełki przyrodnicze” naszego regionu.  

Ta praca została wykonana w formie prezentacji multimedialnej. 

 2. „Różnorodność biologiczna” to termin, którym posługujemy się, aby 

oddać całe bogactwo świata przyrody. Dokonaj analizy oraz oceń 



bioróżnorodność na obszarach wybranego przez Ciebie parku 

krajobrazowego w aspekcie niekorzystnych przemian zachodzących   

w środowisku przyrodniczym. Spróbuj również zaproponować działania 

im zapobiegające. 

Ta praca została wykonana w formie filmu amatorskiego. 

Oto zwiastun naszych prac: 

WITAMY! 

NASZĄ WYCIECZKĘ ROZPOCZNIEMY OD STOLICY 

WOJEWÓDZTWA- MIASTA KIELCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 4  

Zbiórka makulatury. 

Nasza szkoła uczestniczy w całorocznej zbiórce makulatury. 

Działanie to realizowane jest w naszej szkole od wielu lat, dlatego 

wiemy, że zawsze znajdą się uczniowie, którzy są bezkonkurencyjni  

w tym działaniu. Tak się złożyło,  że w tym roku prym w zbiórce 

makulatury wiedzie uczennica z klasy VIa Gabriela Głogowska, która 

zgromadziła 680 kg tego surowca wtórnego.  

 

 

 

 

Gabrysia należy do 

grupy uczniów 

zaangażowanych              

w konkurs Środowisko 

ponad wszystko,              

a zbiórka makulatury to 

dobry przykład na 

właściwe rozumienie tego 

hasła. Brawo! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dokumenty 

potwierdzające ilości 

oddanej makulatury 

przez uczennicę kl VIa 

Gabrielę Głogowską 

 

 

 

 

 



Worki i  folie. 

Kolejnym zadaniem, które postawiliśmy sobie do realizacji jest 

zbiórka worków foliowych oraz innych  tego rodzaju opakowań . 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w programie Szklanka 

mleka, które przyjeżdża do nas w kartonach opakowanych folią. 

Ponieważ zauważyliśmy, że folie zabierają dużo miejsca w szkolnych 

koszach, postanowiliśmy znaleźć dla niej nowe miejsce. Ustawiliśmy    

w sali przyrodniczej specjalny pojemnik na folię i rozpoczęliśmy 

zbiórkę. A  na efekty nie musieliśmy długo czekać…. 

 

 

Zbiórka folii to kolejny element na drodze konkursu                    

„ Środowisko ponad wszystko” 

 



Nietypowa wycieczka. 

Na taką właśnie wycieczkę wybrała się Julia Miszczuk-  

uczennica klasy VIc, która również zaangażowana jest w konkurs 

Środowisko ponad wszystko. 

Julia odwiedziła punkt zbierania i przetwarzania elektrośmieci, 

czyli zużytego sprzętu elektrycznego oraz zużytych baterii               

i akumulatorów. Ta nietypowa wycieczka naszej koleżanki pomogła 

nam zrozumieć co to jest recykling i na czym polega proces utylizacji. 

Mogliśmy oglądnąć film nakręcony w tym punkcie, który pokazuje      

w jaki sposób można przetwarzać odpady, jak się je segreguje            

i przygotowuje do transportu.  

Fragmenty filmu zamieszczone zostaną w realizacji kolejnego 

zadania - filmu o selektywnej zbiórce odpadów.  

 

 

Julia Miszczuk na nietypowej wycieczce….. 



 

Julia Miszczuk z kl VIc  na wycieczce w punkcie zbierania           

i przetwarzania elektrośmieci. 

 



Zużyte baterie – co dalej ? 
 

Baterie  to kolejny przystanek na drodze konkursu Środowisko 

ponad wszystko. Wiemy że, zawierają one metale ciężkie (ołów, kadm, 

nikiel, cynk i rtęć), które nie ulegają neutralizacji i redukcji oraz 

szkodliwe substancje takie jak lit i mangan. Mają bardzo krótki żywot 

i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich metale ciężkie oraz cały 

szereg substancji toksycznych lub żrących wchodzących w skład 

baterii stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego.  

Nasza szkoła uczestniczy w zbiórce zużytych baterii. W tym 

roku szkolnym zużyte baterie odbiera od nas firma MB Recycling,       

która potwierdziła odbiór 138kg tego surowca.  

 Zbierając zużyte baterie  dbamy o środowisko naturalne dla 

siebie i dla przyszłych pokoleń.  

 

Uczniowie klasy VIc zaangażowani w zbiórkę zużytych baterii. 

 



 

 

Dokumenty 

potwierdzające ilość 

zebranych zużytych 

baterii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moja rada na odpada. 

Po raz kolejny uczestniczyliśmy w konkursie pt. „ Moja rada na 

odpada”, organizowanym przez Straż Miejską w Kielcach. Naszą 

szkołę reprezentowała duża grupa uczniów, a wśród nich również 

członkowie naszego zespołu. Julia Miszczuk i Jakub Ptak z klasy VIc  

zakwalifikowali się do laureatów tego konkursu. 

Julia wykonała piękną ramkę na zdjęcia, natomiast Kuba zrobił 

wieszak na ubrania. Prace zostały wykonane ze zużytych baterii.  

Czekamy na uroczystą galę i finał konkursu. Cieszymy się            

z udziału w tym przedsięwzięciu, ponieważ jest to doskonała lekcja 

ekologii a także  ukazanie alternatywnych zastosowań surowców 

wtórnych.  



Wiosenne porządki 

W ostatnim tygodniu marca wybraliśmy się do lasu na wiosenne 

porządki. Zorganizowaliśmy worki na śmieci, rękawiczki i wybraliśmy 

się do lasu na kielecki Telegraf. 

 To co zobaczyliśmy, przeszło nasze najśmielsze wyobrażenia. 

Spodziewaliśmy się znaleźć dzikie wysypiska śmieci ale nie w takich 

rozmiarach i ilości. Worki napełniały się w szybkim tempie szklanymi   

i plastikowymi butelkami, kartonami oraz ogromną ilością różnego 

rodzaju odpadów. Po zakończonym sprzątaniu, zebrane śmieci 

poddane zostały segregacji i wrzucone do odpowiednich kontenerów.   

Mamy nadzieję, że inni wezmą z nas przykład i zaczną dbać o wspólne 

dobro,  jakim jest najbliższe otoczenie.  

Była to wspaniała lekcja ekologii,  zarówno dla nas jak również 

dla mieszkańców najbliższej okolicy naszej szkoły.  

Wiosenne porządki zakończone!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieliśmy pełne ręce roboty… 

ale  efekt jest  

zadowalający!!! 

 

 

 


