
Sprawozdanie z realizacji zadań  programu ekologicznego rok 2016/2017

„Cudzego nie chwalimy, lokalną bioróżnorodność cenimy
- program edukacji ekologicznej    w Gimnazjum nr 2 w Tuszynie”

Dzięki  zaangażowaniu  nauczycieli  w  bieżącym  roku szkolnym uczniowie  Gimnazjum  nr  2
w Tuszynie wzięli  udział w realizacji programu ekologicznego  współfinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości
9 452,00 zł.

W  ramach  projektu  w  Gimnazjum  zrealizowano  już  wiele  inicjatyw,  mających  na  celu
propagowanie zdrowego stylu życia i szeroko rozumianej edukacji ekologicznej.

W dniach 3,  4 i  5  kwietnia w kasach drugich i  trzecich  odbyły  się  warsztaty  techniczne
„Budowanie domków dla ptaków”. W ramach warsztatów uczniowie wyszukiwali informacji
na temat  wymagań  lęgowych poszczególnych  gatunków ptaków i  owadów.  Samodzielnie
dokonali montażu budek lęgowych z zakupionych materiałów, a następnie zamontowali je

na  terenie  zielonym  wokół  szkoły   i  pobliskim  lesie.
Wykonany  też  został  skalniak,  na  którym  posadzono
pierwsze rośliny podarowane szkole przez rodziców. 

5 maja z inicjatywy pani Kamili Grochulskiej odbył się VII gminny konkurs przyrodniczy dla
uczniów szkół podstawowych „Dużo wiem i zdrowo jem”. Wzięły w nim udział trzyosobowe
zespoły  ze wszystkich  szkół naszej gminy. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu
poświęconego  funkcjonowaniu  organizmu.  Musieli  także  wykazać  się  umiejętnością
rozpoznawania  roślin zielnych.  Dodatkowo każda grupa  przygotowała  prezentację,  którą
przedstawiła  pozostałym   uczestnikom  oraz  społeczności  gimnazjum.  Prezentacji
towarzyszyły  degustacje,  oryginalne  stroje  i  piosenki  nt.  wybranych  roślin.  Uczestnicy
wykazali  się  dużą  wiedzą  i  pomysłowością.  Wszystkie  drużyny  stanęły  na  podium,
a równorzędne pierwsze miejsce przypadło w tym roku Szkołom Podstawowym nr 1 i nr 2.
Wszyscy uczestnicy otrzymali książki z przepisami  na zdrowe przekąski. 

 Podczas konkursu pan Jacek Grąbkowski  podsumował  organizowany na przełomie  marca

i kwietnia inny  konkurs -   fotograficzny   „Najpiękniejsze polskie owoce   i  warzywa ”.

W  konkursie  wzięło  udział  14  uczniów,  którzy  zgłosili  ponad  czterdzieści  prac.  Laureaci



otrzymali dyplomy  i nagrody rzeczowe  w postaci sprzętu sportowego, który pomoże dbać
o formę i kondycję na co dzień.  

Natomiast w piątek 12 maja  wszyscy uczniowie gimnazjum wyjechali  w ramach realizacji
projektu  na pierwsze wiosenne wycieczki.

Klasy drugie i trzecia pojechały  do miejscowości Piątek, gdzie znajduje się geometryczny
środek  Polski.  Później  w Konarzewie  wzięli  udział  w  warsztatach   na  plantacji  wikliny.
Uczestniczyli  także  w  zajęciach   w   gospodarstwie  ekologicznym   „Od  ziarenka
do bochenka” oraz  „Rośliny lecznicze wokół nas”. 

Pierwszoklasiści   wraz  z  wychowawcami  pojechali   do  Leśnego  Ośrodka  Edukacji
i Rehabilitacji Zwierząt w Kole  oraz Rezerwatu Przyrody „Lubiaszów”.  Zajęcia rozpoczęły
się spacerem po lesie, podczas którego młodzież zapoznano z fauną i florą rezerwatu. 
Następnie  uczniowie  wzięli  udział  w  karmieniu  zwierząt.  Zostali  również  zapoznani
z  specyfiką leczenia i opieki nad chorymi zwierzętami leśnymi, które trafiają do ośrodka. 
Obie grupy zakończyły pierwszą wiosenną wyprawę spotkaniem przy ognisku.  Największą
radość sprawiła wszystkim pogoda, która na okoliczność wyjazdu gimnazjalistów bardzo się
poprawiła. Było ciepło i słonecznie, panowała prawdziwie wiosenna atmosfera. 
Jednym  z  zaplanowanych  zadań  była  organizacja  konkursu  plastycznego  „Na  liściu
malowane” dla  uczniów  gimnazjum.  Zadaniem  uczestników  było  wykonanie  pracy
plastycznej  w  dowolnej  formie.  Jedynym  warunkiem  było  wykorzystanie  w   kompozycji
dowolnego  liścia  lub  liści  różnych  gatunków  roślin.  Na  konkurs  spłynęło  25  prac,  które
w  niezwykle  pomysłowy  sposób  wykorzystywały  motyw  liścia.  Ponieważ  powołanemu
do  oceniania  prac  jury  trudno  było  dokonać  wyboru,  podjęto  decyzję   o  nagrodzeniu
wydawnictwami książkowymi  wszystkich uczestników konkursu. 
Prace   wyeksponowano  w holu  szkoły,  a  następnie   przekazano  do  Miejskiego  Ośrodka
Kultury, gdzie zostaną zaprezentowane mieszkańcom Tuszyna.
W  ramach  realizacji  programu  do  szkoły  zaproszony  został   znawca  pszczelarstwa
i  doświadczony   właściciel  pasieki,  który  zapoznał  uczniów  ze  znaczeniem  pszczół
dla przyrody  i człowieka.  Prelegent opowiadał o specyfice życia pszczół, ich wymaganiach i
warunkach prowadzenia pasieki. 
Ponadto  zademonstrował  budowę  ula.  Ważnym  elementem  prelekcji  były  informacje
dotyczące zagrożeń,  jakie czyhają  na te pozornie silne, a jednak delikatne i  wrażliwe na
występowanie niekorzystnych warunków owady. 

Kolejne  warsztaty  przeprowadzili  dla  drugo-  i  trzecioklasistów   uczniowie  Technikum
Gastronomicznego, którzy prezentowali  walory i wartości odżywcze koktajli . Dla uczniów
gimnazjum  przygotowali  kilka  rodzajów  koktajli,  zarówno  warzywnych  jak  i  owocowych.
Ciekawostkę  stanowił  fakt,  że  właściwie  tego  rodzaju  napoje  można  komponować
z  najrozmaitszych  produktów,  zarówno  egzotycznych  jak  i  najprostszych  ,  krajowych.
Uczniom najbardziej smakowały koktajle z owoców mango, ananasa, truskawek, a dorosłym
przypadł   do gustu koktajl warzywny ze świeżym ogórkiem. 



W dniu 8 maja uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w kolejnych wycieczkach . Podczas tych
wyjazdów wzięli udział w zajęciach na terenie Ogrodu Botanicznego . Przewodnicy zapoznali
młodzież  z  bogactwem  roślin,  które  znajdują  się  w  tutejszym  ogrodzie,  różnorodności
gatunków.  Opowiadali    o ich zaletach  zdrowotnych i estetycznych.  Młodzież zwiedziła
skansen,  gdzie  poznała  staropolską  zagrodę,  nieznaną  nawet tym,  którzy  mieszkają  poza
Łodzią. .
Pierwszoklasiści  podziwiali   w  tym  czasie  bogactwo  i  różnorodność  roślin  egzotycznych
zgromadzonych w łódzkiej palmiarni.  Pani przewodniczka w ciekawy sposób prezentowała
osobliwości świata roślin egzotycznych. 
Druga część wycieczki miała  na celu ukazanie historii ewolucji i zmienności świata przyrody
na  przestrzeni  czasu , poprzez udział w  projekcji filmu przyrodniczego  „Galapagos.  Cud
natury.”  Wszyscy  z  zapartym  tchem  śledzili  film,  który  mogli  obejrzeń  w  wersji
trójwymiarowej  w kinie IMAX.
W ramach programu „Cudzego nie chwalimy, lokalną bioróżnorodność cenimy”w Gimnazjum
nr 2 w Tuszynie odbył się konkurs na „Najpiękniejszy ogród w Tuszynie Lesie”.
Pierwszym działaniem podjętym przez społeczność szkoły była obserwacja ogrodów w naszej
dzielnicy i  poszukiwanie najciekawszych okazów.  Następnie powiadomienie mieszkańców
obszaru   o konkursie poprzez umieszczenie ogłoszeń  w miejscowych punktach ogłoszeń,
miejscach  użyteczności  publicznej,  zakładach  usługowych   oraz  na  facebooku   i  stronie
internetowej szkoły.
Przedstawiciele wszystkich roczników, wraz z opiekunem konkursu, dokonali oceny czterech
finałowych ogrodów 20 czerwca 2017, biorąc pod uwagę kryteria przyjęte w regulaminie
konkursu, podczas osobistej wizyty  w zgłoszonych terenach zielonych.
Po  podliczeniu  punktacji  wyłoniono  dwa  zwycięskie  ogrody  Państwa  Jabłońskich  z  ulicy
Sosnowej  i  Państwa  Nawrockich  z  ulicy  Pabianickiej.  Nagrody  w  postaci  drzew
i  tabliczki  z  przyznanym  tytułem  dla  właścicieli  posesji  zostały  wręczone  na  uroczystym
zakończeniu roku szkolnego w dniu 22 czerwca 2017 roku.
Konkurs cieszył  się  dużym zainteresowaniem lokalnej  ludności.  Mieszkańcy,  a  szczególnie
uczniowie Gimnazjum nr 2 w Tuszynie, zaangażowali  się w projekt, dyskutowali na temat
ogrodów,  obserwowali  i  oceniali  je,  a  także,  niecierpliwie  wyczekiwali  wyników.  Projekt
zaangażował  wielu  gimnazjalistów  oraz  społeczność  lokalną,  propagując  działania
proekologiczne  oraz  lokalne  środowisko.  Mamy  nadzieję,  że  konurs  wejdzie  na  stałe  do
tradycji Tuszyna Lasu. Gimnazjaliści będą się o to starać.
26 maja 2017 roku odbyły się warsztaty ekologiczne dla uczniów klas II – III SP nr 2 „Zgadnij,
jaka  to  roślina”.  Zajęcia  prowadzone  były  przez  uczniów  Gimnazjum  nr  2  w  Tuszynie
pod  nadzorem  nauczyciela.  Uczniowie  przygotowali  prezentację  multimedialną
dla  młodszych  kolegów  na  temat  roślin  zielnych  i  przypraw  dostępnych  na  rynku.
Zaprezentowali  ich  właściwości  odżywcze  oraz  zastosowanie,  nie  tylko  w kuchni.  Dużym
zaskoczeniem było wykorzystanie wyciągu z lnu do produkcji mydła. 
Dodatkową atrakcją zajęć były naturalne okazy niektórych roślin: bazylii, tymianku, oregano,
mięty  świeżej  i  suszonej,  pokrzywy  oraz  soku  z  pokrzywy.  Dzieci  miały  okazję  dotknąć,
powąchać, spróbować wiele z nich, dzięki czemu lepiej zapamiętały przedstawione treści.
Na zakończenie  i  utrwalenie  zajęć  otrzymali  do  wypełnienia karty  pracy:  do  rozpoznania



rośliny zielne oraz krzyżówkę do rozwiązania, w której hasłami były nazwy roślin. Karty pracy
po rozwiązaniu zostały wklejone do zeszytów przedmiotowych. 

Dnia 5 czerwca 2017 roku odbył się  pieszy rajd do Rezerwatu Molenda i Wolbórka.  Brało w nim
udział  38  uczniów  klas  pierwszych.  Uczniowie  mieli  okazję  poznać  bioróżnorodność  najbliższych
terenów szkoły. Dla niektórych nowych uczniów naszej szkoły ciekawą informacją okazał się fakt, że
w pobliżu znajdują się rezerwaty przyrody. Podczas rajdu uczniowie poznali historię tuszyńskich lasów
i tworzenia na nich obszarów chronionych. Mieli okazję przypomnieć sobie cechy charakterystyczne
różnych roślin oraz rozpoznawać mijaną po drodze roślinność. 




