Wyniki konkursu:

Zbieram makulaturę - dbam o las
Podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi zostały ogłoszone wyniki szkolnego konkursu
ekologicznego pt. „Zbieram makulaturę - dbam o las” zorganizowanego przez SU szkoły
podstawowej. Konkurs składał się z 2 etapów. Pierwszy etap zbiórki makulatury został
przeprowadzony w listopadzie 2012 r. Wówczas SU szkoły podstawowej zebrał 1320 kg
makulatury, w drugim etapie było zdecydowanie lepiej. W marcu 2013 r. zebrano 2550 kg
makulatury. Łącznie do recyklingu trafiło 3870 kg. Pieniądze uzyskane z tego tytułu zasiliły
konto SU szkoły podstawowej.

Wyniki konkursu ekologicznego (I +II etap)
Szkoła podstawowa
kl. I - III:
1. kl. 2c - 1865,2 kg
2. kl. 3b - 209,9 kg
3. kl. 2a - 121,9 kg
4. kl. 3a - 101,1 kg
5. kl. 1a - 63,2 kg
6. kl. 2b - 50,4 kg

Szkoła podstawowa
kl. IV- VI:
1. kl. 4a - 389,8 kg
2. kl. 6b - 259,8 kg
3. kl. 5b - 193,6 kg
4. kl. 6a - 146,3 kg
5. kl. 5a - 79,3 kg
6. kl.4b - 8,1 kg

Razem: 2411,7 kg

1.
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Gimnazjum
kl. I – III:
kl. 2b - 249,5 kg
kl. 3a - 81,4 kg
kl. 1a - 38,8 kg
kl. 1b - 11,7 kg
kl. 2a - 0 kg
kl. 3b - 0 kg

Razem: 1076,9 kg

Razem: 381,4 kg

Łącznie: 3870kg
Imponującą ilość makulatury zebrała klasa 2c szkoły podstawowej. Uczniowie wspólnie
z rodzicami udowodnili, że rozumieją jak ważną sprawą jest utrwalanie nawyków
proekologicznych w szkole i w domu.
Szczególne podziękowania zostały skierowane do rodziców Alicji Karwackiej za
bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w zbiórkę makulatury.
Uczniowie klas 2c, 4a i 2b gimnazjum otrzymali dyplomy i nagrody w kategorii „Klasa
najbardziej przyjazna środowisku” – czyli najlepiej zbierająca klasa.
Natomiast w kategorii „Uczeń najbardziej przyjazny środowisku” – czyli najlepiej
zbierający uczeń, nagrodzeni zostali:
Alicja Karwacka- kl. 2c szkoły podst. - 948,5 kg makulatury,
Daria Grajewska- kl. 4a szk. podst. - 165,8 kg makulatury,
Aleksander Łęczyński- kl. 2b gimnazjum - 171 kg makulatury.

Dodatkowo przyznano wyróżnienia następującym uczniom:
Kl. 2c szkoły podst.:
Amelia Kreja - 232,3 kg,
Nikodem Migas - 159,1 kg,
Maja Warczak - 107,6 kg,
Oliwia Feister - 102,8 kg.
Kl. 6b:
Dominika Kurowska - 107 kg.
Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej wraz z opiekunem p. Teresą ŁangowskąKalbarczyk serdecznie dziękują wszystkim uczniom i ich rodzicom, którzy zaangażowali się
w akcję zbiórki makulatury.

