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Nauczyciele zaangażowani w realizację 
projektu Eko-Szkoła:

• Ewa Kosińska – szkolny koordynator projektu

• Magdalena Bednarek-Majda

• Luiza Michalec

• Beata Nowaczyńska

• Beata Hajduk

• Magdalena Szukalska

• Anna Gumola

• Monika Banach



Akcja ekologiczna 
„Sprzątanie Świata” z okazji Dnia Ziemi

https://sp38lodz.info/wpis/dzien-ziemi

W ramach tego święta przyłączyliśmy się do łódzkiej Akcji „Sprzątanie Miasta”, a
także największej, ekologicznej, ogólnopolskiej 29 Akcji Clean Up The World w Polsce -
Sprzątanie świata - Polska organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Zrobiliśmy to tak jak
umiemy najlepiej, czyli... sprzątając. Sprzątaliśmy okolice naszej szkoły.

Organizatorki: Luiza Michalec i Ewa Kosińska wraz z klasą 7a

https://sp38lodz.info/wpis/dzien-ziemi


Światowy Dzień 
Wody z PAH –

wydarzenie 
ekologiczne

https://sp38lodz.info/wpis/akcja-swiatowy-dzien-wody-z-pah

Z okazji Światowego Dnia Wody
lekcje geografii poświęcone były
zagadnieniu wirtualnej wody, czyli
wody potrzebnej do
wyprodukowania danej rzeczy.
Animacja "Oszczędzanie wody to za
mało" zainspirowała nas do
wykonania plakatu "Ile wody
nosimy na sobie?" i gazetki na
szkolnym korytarzu. Rozwiązaliśmy
także "wodne sudoku" oraz zadanie
"zjedzona woda", gdzie obliczaliśmy
ile wody zużyto do produkcji
produktów spożywanych na
śniadanie. Ponadto przy
wykorzystaniu szkolnych iPadów
wzięliśmy udział w quizie w Quizizz
oraz stworzyliśmy posty promujące
oszczędzanie wody.

https://sp38lodz.info/wpis/akcja-swiatowy-dzien-wody-z-pah


Szkolny konkurs „Woda nie tylko w kranie” –
szkolny konkurs z zakresu ekologii

https://sp38lodz.info/wpis/rozstrzygniecie-szkolnego-konkursu-plastycznego

Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej dotyczącej różnych postaci wody w przyrodzie. 
Konkurs skierowany był do uczniów klas 1-5. W konkursie wzięło udział 15 uczniów. Konkurs 
odbył się w marcu.

https://sp38lodz.info/wpis/rozstrzygniecie-szkolnego-konkursu-plastycznego


Światowy Dzień 
Żywności i Walki 

z Głodem –
gazetki szkolne

https://sp38lodz.info/wpis/swiatowy-dzien-zywnosci-i-walki-z-glodem

W październiku uczniowie naszej
szkoły włączyli się w obchody
tego święta uczestnicząc w
szkolnych akcjach i działaniach.
Powstały gazetki klasowe
tematycznie związane z
wylosowanym przez klasę
owocem lub warzywem.
Klasa 7b wraz z wychowawcą
przygotowała szkolną gazetkę
ścienną tematycznie poświęconą
temu świętu.

https://www.facebook.com/sp38.im.drajordana.lodz/posts/pfbid02HFsffKCB5mMW2iKDSourqLhUBYcKwbyn38JRTcxPv
mmMEATqHBk2SX8eWqP2ksBgl

https://sp38lodz.info/wpis/swiatowy-dzien-zywnosci-i-walki-z-glodem
https://www.facebook.com/sp38.im.drajordana.lodz/posts/pfbid02HFsffKCB5mMW2iKDSourqLhUBYcKwbyn38JRTcxPvmmMEATqHBk2SX8eWqP2ksBgl


Tatry, Zoo Płock, Ogród Botaniczny w Łodzi–
wycieczki przyrodnicze

https://www.facebook.com/sp38.im.drajordana.lodz/posts/pfbid02PR6mP1HswYD1NLUBT4tirTku289Wb2TjNWNn3Ar4yHg8SwKaS76PMbJmbxctfMgwl

https://sp38lodz.info/wpis/wycieczka-do-plocka

https://www.facebook.com/sp38.im.drajordana.lodz/posts/pfbid02jhwxUxKG43qcX9ocqjQZxrivBPyjmiLFjVy3y9AH7NM43vS5r3ichb7y3LBWRPaal

Październik obfitował w wycieczki przyrodnicze. Uczniowie byli w Tatrach, Kopalni Soli w 
Wieliczce, odwiedzili ZOO w Płocku. Natomiast wiosną wybraliśmy się do Ogrodu 
Botanicznego w Łodzi

https://www.facebook.com/sp38.im.drajordana.lodz/posts/pfbid02PR6mP1HswYD1NLUBT4tirTku289Wb2TjNWNn3Ar4yHg8SwKaS76PMbJmbxctfMgwl
https://sp38lodz.info/wpis/wycieczka-do-plocka
https://www.facebook.com/sp38.im.drajordana.lodz/posts/pfbid02jhwxUxKG43qcX9ocqjQZxrivBPyjmiLFjVy3y9AH7NM43vS5r3ichb7y3LBWRPaal


„Dajemy drugie życie odpadom” – warsztaty 
ekologiczne

Podczas zajęć techniki w klasie szóstej oraz klasach piątych uczniowie pracowali z tworzywami 
sztucznymi oraz ozdabiali szkło. Młodzież wykonała prześliczne lampiony, a zwierzaki z butelek 
PET znalazły schronienie na szkolnym parapecie. Zużyte butelki i słoiki otrzymały kolejną 
szansę i stały się ciekawą dekoracją.

https://www.facebook.com/sp38.im.drajordana.lodz/posts/pfbid02QYJJMEWS1vjx4KA7fuHzbVvdneWtN6h4qP2p
ZwShH5um67dKEA4SN6UWxF4TAv1Pl

https://www.facebook.com/sp38.im.drajordana.lodz/posts/pfbid02QYJJMEWS1vjx4KA7fuHzbVvdneWtN6h4qP2pZwShH5um67dKEA4SN6UWxF4TAv1Pl


„Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego” 
– wystawa plakatów ekologicznych

https://www.facebook.com/sp38.im.drajordana.lodz/posts/pfbid0ZktCeWqPpXijHbFpwj5GgABQyukAJsvxWbtRmayYBgy4AgJ1RS7gx6ydYdGndY6el

W maju uczniowie klas 7 w 
ramach lekcji geografii 
przygotowali wystawę 
plakatów o zagrożeniach 
środowiska przyrodniczego.

https://www.facebook.com/sp38.im.drajordana.lodz/posts/pfbid0ZktCeWqPpXijHbFpwj5GgABQyukAJsvxWbtRmayYBgy4AgJ1RS7gx6ydYdGndY6el


„Bądź EKO” 
– ulotki, posty, filmy promujące ekologiczne zachowania wykonane przez naszych uczniów

Film naszej uczennicy promujący 
właściwą segregację odpadów wykonany 
na konkurs ogólnołódzki „Bądź EKO 
Łodzianinem”

http://fbserwiskonkurs.pl/details.php?work_id=202&fbclid=IwAR3Ttw
NyHGnEjNKBY2lFhklmQcJdjg4AuY2N8KtxRqZe4WP_yIGW5USwNqg

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffbserwiskonkurs.pl%2F
details.php%3Fwork_id%3D202%26fbclid%3DIwAR03gXj4RvezpkfZDcx
JdSs5fi0ETeAUVLPtbyQT3uHuptNV5XnXaAY0Yoc&h=AT3XhQIK0iXD
wuicYGlvj7NzM6ghks7XnMfAxe10QtfD9PdtSlQvhuOQPwpU6PSa9Go
XxFqhhrR3tQT2fw9YGScqQOsyU0aMrpJIsFSflb0SdwYyYpmadfnHGfb
3uUeDpQFY

Posty naszych uczniów 
promujące oszczędzanie wody 
wykonane z okazji 
Światowego Dnia Wody w 
ramach Akcji Światowy Dzień 
Wody z PAH.

https://www.facebook.com/sp38.im.drajordan
a.lodz/posts/pfbid02rXj6dtki99j8WFFHn6Zb
2rgR1pS5oj98gvoKsuXUtuuskFqfx2cPRJTSJfb
RSucql

Ulotki kolaże dotyczące sposobów 
na niemarnowanie żywności 
wykonane w ramach innowacji 
„Inspirujemy do bycia eko”

https://sp38lodz.info/wpis/inspirujemy-do-bycia-eko-10-
wyzwan-ekologicznych-z-tik

https://www.facebook.com/sp38.im.drajordana.lodz/posts/pfbid0
5nTXhgVXxf9B7pf8PSju7DvEiPJ9TopVv2MeQkJ5FqGDYkBnn8sL
UTw8rX9pL6s6l

http://fbserwiskonkurs.pl/details.php?work_id=202&fbclid=IwAR3TtwNyHGnEjNKBY2lFhklmQcJdjg4AuY2N8KtxRqZe4WP_yIGW5USwNqg
https://www.facebook.com/sp38.im.drajordana.lodz/posts/pfbid02rXj6dtki99j8WFFHn6Zb2rgR1pS5oj98gvoKsuXUtuuskFqfx2cPRJTSJfbRSucql
https://sp38lodz.info/wpis/inspirujemy-do-bycia-eko-10-wyzwan-ekologicznych-z-tik
https://www.facebook.com/sp38.im.drajordana.lodz/posts/pfbid05nTXhgVXxf9B7pf8PSju7DvEiPJ9TopVv2MeQkJ5FqGDYkBnn8sLUTw8rX9pL6s6l


„W moim ogrodzie” – sadzimy rośliny cebulkowe 
(doświadczenie przyrodnicze)

https://sp38lodz.info/wpis/w-moim-ogrodzie

O ogrodzie zamarzyli uczniowie klasy 8b, którzy 
wraz z wychowawczynią posadzili przed 
budynkiem szkoły cebulki tulipanów i krokusów. 
Pozostało nam czekać do wiosny, by sprawdzić 
efekty…

Obserwacja przyrodnicza „Szukamy owadów”

W maju uczestniczyliśmy w warsztatach 
przyrodniczych w zaprzyjaźnionej szkole. Przytulanie 
do drzew, szukanie owadów i ich obserwacja to były 
nasze zadania do wykonania

https://www.facebook.com/sp38.im.drajordana.lodz/posts/pfbid02TCwWQD
DJbDD6K76jHSSjwNfFYPRDYZacye15pf7PiZEnpqBfLUv9WQ8STwZUdfwUl

https://sp38lodz.info/wpis/w-moim-ogrodzie
https://www.facebook.com/sp38.im.drajordana.lodz/posts/pfbid02TCwWQDDJbDD6K76jHSSjwNfFYPRDYZacye15pf7PiZEnpqBfLUv9WQ8STwZUdfwUl


Zadania wykonane,
działania ekologiczne za nami,
strony do e-booka napisane,
a teraz na dyplomy czekamy ☺

Uczniowie i nauczyciele SP38 w Łodzi


