
FOTORELACJA  
Z AKCJI SPRZĄTANIA 

ŚWIATA 

1. Przydział zadań i udanie się na miejsce 

zbiórki. 

2. Spotkanie z Dyrekcją Szkoły Podstawowej 

nr 12 im. prof. Adama Wodziczki i 

przedstawicielami sponsora akcji. 

3. Wyjście w teren w celu selektywnej zbiórki 

odpadów.  

4. Fotografowanie  przez troje uczniów 

przebiegu akcji. 

5. Wyszukiwanie przez dzieci osobliwości 

przyrodniczych pod hasłem „Co w trawie 

piszczy?” 

6. Udział klasy w lekcjach j. polskiego i 

lekcjach wychowawczych poświęconych:  

* idei ochrony środowiska, 

* zasadom tworzenia fotorelacji, 

*układaniu  przez uczniów dowcipnych 

komentarzy do zdjęć * pisaniu tekstów 

oceniających akcję oraz rolę sponsora. 

7. Odczytanie przez wychowawczynię klasy, 

panią Ewę Kubiak, listu od Matki Natury 

adresowanego do klasy IV e. 

8. Podsumowanie projektu- ocena prac.  

 

Dni Patrona Szkoły 

Gniezno, Winiary, 21 kwietnia 2017 r. 



DYREKCJA W AKCJI,  
CZYLI CO I KTO MA ROBIĆ? 

OKO W OKO Z „MRÓWKĄ” 

I SZEFOWĄ MARKETU 

BUDOWLANEGO 

„KONSTRUKTOR”. 

PAŃSKIE OKO, KONIA 

TUCZY - JAK ZAWSZE 

NAD CAŁOŚCIĄ  

CZUWA NASZ 

NACZELNY. 



MYŚLI NIEDOKOŃCZONE 
Ale  te dzieciaki 

rwą się do pracy: 
pracowite jak 

mrówki. 

Idę do gościa z 
MARKETU 

BUDOWLANEGO  
KONSTRUKTOR. 

Strój niczym logo 
grupy PSB 
MRÓWKA.  

OJ, MUSZĘ 
SFOTOGRAFOWAĆ 

TĘ HAŁAŚLIWĄ 
GROMADĘ! 



Kto by pomyślał, że 
będziemy współpracować z 

takim klawym gościem z 
MARKETU BUDOWLANEGO  
KONSTRUKTOR. Strój niczym 

logo grupy PSB MRÓWKA.  

MRÓWKA PRZYNIOSŁA NAM WORKI NA ODPADY I RĘKAWICZKI. 



ALE BĘDZIE KOLOROWO, NAWET 
SŁONKO WYSZŁO ZZA CHMUR. 



Gotowi do akcji, kolorowy zawrót głowy  

Niech nam 
pani jeszcze 

raz powtórzy, 
co do jakiego 

worka. 



WYZNACZONY REWIR SPRZĄTANIA- 
 - TERENY WOKÓŁ SZKOŁY I BOISKA 

IV E 
RUSZYŁA 

DO ATAKU  

PANI PROSIŁA, 
BY  IŚĆ  

RZĘDEM.   

ŻADEN 
ŚMIOTEK 
NAM NIE 
UMKNIE. 



PETY PO PAPIEROSACH POD ŁAWKAMI TO 
SPRAWKA NIEPROSZONYCH GOSCI.  

Co to jest? 
Zapytajmy panią, 
do jakiego worka 

wrzucić taki 
odpadek? 

Na boisku w 
Dwunastce 

papierów jest 
niewiele. 



OBCHÓD SZKOŁY 
PO ZEWNĘTRZNEJ 
STRONIE PŁOTÓW  

OSTATNIO WYCIĘTO WOKÓŁ 
SZKOŁY ZBYT WIELE DRZEW. 



WORKI ZACZYNAJĄ SIĘ NAPEŁNIAĆ 



PSICH ODPADÓW  
I POKRUSZONEGO SZKŁA 
NIE MIELIŚMY ZBIERAĆ, 

ALE PIESEK - KOSZ 
WYWOŁAŁ RADOŚĆ. 



HURAA… 
W TYCH KRZAKACH 
JEST JUŻ CZYSTO. 



PO OBEJŚCIU BOISK SPOTKALIŚMY  
TUŻ PRZY WEJŚCIU DO SZKOŁY:  

PAWEŁKA - HYDRANT  KOTA Z BIAŁĄ ŁATKĄ 



Przy okazji podziwialiśmy piękne drzewa 



PANI PODEJMUJE DECYZJĘ O 
ROZSZERZENIU REJONU SPRZĄTANIA. 

W parczku przed 
szkołą też było co 

zbierać.  



Czysto musi być pod każdym iglakiem, 
w każdej malowniczej kępie roślin. 



ZBIOROWE POŻEGNANIE MAŁPKI- 
 -ZABAWKI ZNALEZIONEJ W WĄWOZIE 



Z WĄWOZU PRZED BLOKIEM NR 2 DOCIERAMY DO 
KONTENERÓW NA OS. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA. 

Worki niebieskie posłużą 
do dalszej zbiórki i 
wrzucimy je do 
kontenera na boisku 
szkolnym. 

Szkło z worków zielonych 
wrzucimy do białych i 
zielonych dzwonów. 

Plastik i PETy z worków 
żółtych znajdą się za 
chwilę w pojemnikach 
do tego przeznaczonych. 

Reklamówkę z puszkami 
aluminiowymi  
zaniesiemy do szkoły. 



Lubię 
segregować,  

to też zabawa.  
Szkło do dzwonu, 

worek do 
plastików. 



Kochamy przyrodę, bo za miesiąc 
pójdziemy nad wodę. 

Z okrzykiem: „Śmieci  

więc segregujemy, 

czystość Ziemi 

promujemy!!!” 

Ale dali 
czadu! 



Po powrocie do szkoły umyliśmy ręce, a na 
godzinie wychowawczej wymyślaliśmy 
dowcipne podpisy do naszej fotorelacji. 



Pierwszy bilans osiedlowego wypadu wykonaliśmy 
na kartkach w ramach pracy domowej. Prezentujemy 
kilka zdjęć i najciekawsze wypowiedzi. 



Zwracaliśmy w drodze uwagę również na osobliwości przyrody. 
Wykonaliśmy kilkadziesiąt zdjęć fauny i flory z myślą o udziale 

klasy w konkursie „Co w trawie piszczy?” 

Tak o tym pisali uczniowie. 



Na pytanie, czy warto…? 



Oto  
niektóre 

 z 29 
wypowiedzi.  



Do czego sprowokowało nas spotkanie z 
monstrualną, jak stwierdził Kuba, mrówką? 

Lekcja frazeologii w plenerze 

 
• Pracowity jak mrówka. 

• Pracowity jak pszczółka. 

• Mrówki przebiegły po grzbiecie. 

• Poczuć mrowie. 

• Tonąć w śmieciach. 

• Wracać na stare  śmieci. 

• Sprzątnąć kogoś. 

• Sprzątnąć komuś sprzed nosa. 



 Nadgorliwość niektórych dzieci 
spowodowałaby o mały włos  
wrzucenie do worków  narzędzi pracy 
(butelki z wodą do mycia klatek 
schodowych, duża torba ze szmatami). 
Pozostawiły je bez opieki na trawniku 
panie myjące klatki schodowe  
w bloku nr 4 i 2.   
Najbrudniej było, niestety,  
w krzakach wokół prywatnych  
domów przy ul. Biskupińskiej  
od strony podwórek. 
 Musiałam zganić tych, 
którzy wbrew dobrym radom 
próbowali podnosić 
potłuczone  szkło. 

 Moi uczniowie nie tylko wyko-
nali kawał dobrej roboty, ale bawili 
się przy tym  w tropicieli wiosen-
nych osobliwości przyrodniczych. 
 Musiałam poskromić tempera-
menty tych, którzy  rzucali się w  4 
osoby do 1 butelki czy PETa. 
 Dzieci podbiegały do mnie 
   wielokrotnie, krzycząc:  
„osobliwość przyrodnicza”. 
 Po znalezieniu ślimaka na starej, 
porzuconej w trawie obudowie 
 od telewizora zrobiły smartfona-  
   mi wiele fotek. 
 Ponieważ fotki z telefonów 
okazały się nieostre,  
dedykuję kolejny  
slajd Roksanie 
Zosi, Hubertowi. 

TROSKA NASZEJ PANI RADOŚCI  PANI 



Fotka na pocieszenie zadedykowana przez 
naszą wychowawczynię rozczarowanym 

młodym fotografom  



Pozostałe śmieci lądują w specjalnie 
ustawionym przy szkole kontenerze. 



Dobry nastrój naszego fotoreportera 
to podstawa 

 Dokumentację fotograficzną  
z przebiegu akcji przygotowali: 

 Roksana Koralewska 

 Zofia Wandrei 

 Hubert Wilczyński 

 Teksty oceniające akcję - wszyscy 
uczniowie  IV e, kartki wybrane do 
prezentacji mają imienne podpisy. 

 Podpisy pod zdjęciami - uczniowie 
klasy IV e w toku giełdy pomysłów. 

 Obróbka zdjęć w programie Gimp 
2.6 i opieka merytoryczna nad 
całością prezentacji - Ewa  Kubiak, 
wychowawczyni klasy IV e. 



Gniezno, 21 kwietnia 2017 r. 

KOCHANE DZIECI 

  ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. prof. Adama Wodziczki! 

 
     Pragnę Wam podziękować, iż pamiętaliście o mnie- Matce Przyrodzie. 
Zamiast biegać po podwórzu zabrałyście się do porządkowania terenu 
szkoły i Winiar oraz zbierania śmieci. Od wieków mądrzy ludzie starali się 
nakłonić mnie, bym spełniała ich potrzeby. Wybudowali huty, fabryki, 
przetwórnie. Zmienili bieg rzek, penetrowali morza i oceany. Przetrzebili 
moje ukochane dzieci - zwierzęta- tak bezlitośnie, że niektóre gatunki 
zniknęły z powierzchni Ziemi.  
Moje zielone serce bije coraz słabiej, a płuca usychają. Drzewa i ptaki 
skarżą się na zatrute powietrze. Modrzew zaczyna gubić igiełki już latem, 
brzoza traci swe właściwości lecznicze, a pokrzywa niedługo zacznie tylko 
parzyć zamiast leczyć. Jastrząb, orzeł, nietoperz, trzmiel, a nawet pszczoła 
pozostaną na zdjęciach czy filmie wideo. Malarz uwieczni je na obrazach.  
          Rozejrzyjcie się dookoła siebie. Co spostrzegacie? Wszędzie 
nieporządek. Każde z Was w ciągu roku wyrzuca około 350 kg śmieci. 
Trafiają one na olbrzymie wysypiska. Niektóre odpady, jak np. plastikowe 
opakowania rozkładają się kilkaset lat. Trudno uwierzyć, ale to, niestety, 
prawda.  
Ratując mnie- Matkę Przyrodę- uratujecie siebie!  
Pomysł, by ocalić świat, narodził się w 1987 roku, kiedy żeglarz Jan Kieran 
postanowił razem z przyjaciółmi posprzątać Zatokę Sydney. Później 
przyłączyło się do nich już 40 tysięcy ochotników. W ten sposób narodziła 
się idea akcji  „Posprzątać świat".  
          Wierzę, że Wasze działanie, wsparte przez sieć PSB MRÓWKA, nie 
pozostanie „burzą w szklance wody". Nie pozwólcie dręczyć zwierząt, 
chrońcie drzewa i krzewy, tropcie przejawy bezmyślnej działalności 
człowieka pustoszącego środowisko. Jesteście stworzeni do piękna, 
miłości i radości. Starajcie się być dla mnie dobrzy, a odwdzięczę się 
stokrotnie. 
    Życzę Wam sukcesów w szkole.  Wasza Matka Natura. 

List, jaki za pośrednictwem 
naszej Pani napisała do nas 

Matka Natura.  



 Odpowiedź uczniów na list  
  Matki Natury. 

„Przyrodo! Poczekaj!  

Pozwól nam żyć!  

Nikt nie chciał Cię skrzywdzić, 

Nikt nie chciał! 

Jeśli odejdziesz, 

znikniemy wszyscy!  

Wybacz nam ludziom, daj szansę. Jeszcze jedną!”           

 Marta Szloser „Ziemio, poczekaj”  



Prezentacja stworzona  przez klasę IV e w ramach obchodów   
Dni Patrona Szkoły oraz projektu realizowanego na lekcjach  
języka polskiego i wychowawczych po 21 kwietnia 2017 r.  


