EKOŻACZEK 2012
30 października bieżącego roku w murach naszej szkoły
przeprowadzony został finał I Powiatowego Konkursu Przyrodniczo –
Ekologicznego adresowanego do uczniów szkół podstawowych powiatu
mińskiego. Rangę tego wydarzenia niewątpliwie podniosło objęcie konkursu
patronatem honorowym przez burmistrza miasta Mińsk Mazowiecki
p. Marcina Jakubowskiego i Nadleśnictwo Mińsk Maz. Ten końcowy etap
zmagań o tytuł EKOŻACZKA 2012 roku poprzedził podsumowanie całego
przedsięwzięcia, przygotowanego przez nauczycielki SP1, panie: Agnieszkę
Wodzińską, Małgorzatę Szczęsną, Annę Sadurską, Bożenę Polkowską
i Małgorzatę Chodorek.
Konkurs składał się z dwóch części. Jedna z nich miała formę turnieju
wiedzy przeznaczonego dla uczniów klas IV – VI, którego tematem
przewodnim były rośliny i zwierzęta lasów polskich w połączeniu z ogólną
wiedzą z zakresu ekologii, druga natomiast to konkurs plastyczny Jestem
przyjacielem przyrody adresowany do uczniów wszystkich klas, którego
tematyka dotyczyła promocji wypoczynku na terenie Kampinoskiego Parku
Narodowego.
Zaproszenie do udziału w konkursie, wraz z regulaminami wysłane
zostało do szkół już we wrześniu. Chęć przystąpienia do rywalizacji w
turnieju wiedzy zgłosiło 16 placówek. W połowie października drogą
elektroniczną wysłany został do nich test, mający pomóc w wyłonieniu
laureata etapu szkolnego, który reprezentował szkołę w finale turnieju.
Reprezentantką naszej szkoły została Katarzyna Czapska,
uczennica klasy Vc.
30 października do sali 110 przybyło dziesięciu spośród jedenastu
młodych pasjonatów, zgłoszonych do etapu międzyszkolnego. Pani
wicedyrektor ZSM1 Iwona Dróżdż serdecznie powitała przybyłych gości
życząc powodzenia finalistom. Ich zadanie polegało na pisemnym
rozwiązaniu testu składającego się z 50 pytań. Po upływie przewidzianego
czasu (1 godzina zegarowa) prace zostały zebrane do sprawdzenia.
Odmieniona dzięki dekoracji podkreślającej tematykę konkursu sala 110
wypełniła się szybko pozostałymi, zaproszonymi osobami – laureatami
konkursu plastycznego i ich opiekunami. Organizatorki zadbały o to, aby
goście mile spędzili czas przy kawie lub herbacie i słodkim poczęstunku,
sycąc oko zielenią a ucho nagranym śpiewem ptaków i szumem górskiego
potoku.
O godzinie 10:30 w obecności dyrektora mińskiego ZSM1, p. Tomasza
Ciechańskiego i przedstawiciela Nadleśnictwa, p. Jacka Wąsowskiego
rozpoczęło się uroczyste ogłoszenie wyników obu części I Powiatowego
Konkursu Przyrodniczo – Ekologicznego oraz rozdanie nagród, dyplomów
i podziękowań.

Laureaci konkursu plastycznego
Jestem przyjacielem przyrody:
KLASY I – III
Spośród 36 plakatów promujących wypoczynek na terenie Kampinosu przyznano:

1 MIEJSCE M artyna K ow alczyk (8lat) uczennica
SP w Hucie Mińskiej, op.p.Bogusława Nalazek
2 MIEJSCE Patryk Z aw ada uczeń kl. Ic
SP1 w Mińsku Maz., op.p.Anna Gizińska
3 MIEJSCE A leksandra M akow ska uczennica kl.IIa
SP1 w Mińsku Maz., op.p.Elżbieta Gajda
WYRÓŻNIONO: Jana G rubka (8 lat) z SP w Kałuszynie

D aniela Szym ań
a ńskiego ucznia kl.III
SP w Chrościcach, op.p.Małgorzata Chrościcka
KLASY IV – VI
Spośród 50 nadesłanych folderów jury przyznało:

1 MIEJSCE N ina W ieczorek uczennica kl.IV
SP w Stojadłach, op.p.Emilia Wronowska
M arta Reda uczennica kl.IV
SP w Jeruzalu, op.p.Iwona Dawid
2 MIEJSCE K ajetan K ędziora
dzior a uczeń kl.IV
SP6 w Mińsku Maz., op.p.Elwira Czyż
3 MIEJSCE E lż
l żbieta Staszel uczennica kl.IV
SP w Stojadłach, op.p.Emilia Wronowska
WYRÓŻNIONO: D om inikę
inik ę A dam czyk uczennicę kl.Va
SP w Wielgolesie, op.p.Bożena Zelwowiec,
Julię
Juli ę A gnieszkę
gnieszk ę W ronkę
ronk ę uczennicę kl.VIe
SP3 w Sulejówku, op.p.Katarzyna Michalak
Julię
Juli ę Szklanko uczennicę kl.Vc
SP1 w Mińsku Maz.
Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego serdecznie dziękujemy za
nadesłane prace, które wzbogaciły zbiory koła LOP działającego w naszej
szkole.
Nadszedł czas na podsumowanie turnieju wiedzy.
Wszyscy finaliści wykazali się wysokim poziomem opanowania wiedzy z
zakresu wskazanego w regulaminie tegorocznego konkursu.

Wyniki turnieju wiedzy:
Zaszczytny tytuł EKOŻACZKA 2012 roku
przyznany został

PIO TRO
T RO
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uczniowi klasy VI Szkoły Podstawowej w Jakubowie,
nad którego przygotowaniem czuwała pani Lidia Mitura.
Gratulujemy!!!

2 MIEJSCE wywalczyły dwie uczennice:

A licja B etlej z kl.VIg SP2 w Mińsku Maz.,
op.p.Marzena Reda,

E m ilia Płochocka z kl.V SP w Rudzie,
op.p.Danuta Komorzycka

3 MIEJSCE zajęła K atarzyna

Czapska

uczennica kl.Vc SP1 w Mińsku Maz,
op.p.Małgorzata Chodorek
Laureatom i osobom wyróżnionym wręczono dyplomy i nagrody
ufundowane przez honorowych opiekunów konkursu oraz Radę Rodziców
działającą przy SP1 w Mińsku Maz. Opiekunom wręczono podziękowania
i pogratulowano
sukcesu
zapraszając
jednocześnie
do
udziału
w przyszłorocznej rywalizacji.
Sądzimy, że nagrodzenie aktywności, dużego zaangażowania i wysiłku
włożonych w przygotowanie się do rywalizacji w turnieju wiedzy lub
wykonanie
konkursowej
pracy
plastycznej,
wpłynie
na uzyskanie
pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej wszystkich
szkół, które zgłosiły się do tegorocznej edycji Konkursu Przyrodniczo –
Ekologicznego EKOŻACZEK 2012.
Serdecznie dziękujemy burmistrzowi naszego miasta, p. Marcinowi
Jakubowskiemu oraz Nadleśnictwu lasów mińskich za objęcie opieką
naszego przedsięwzięcia oraz ufundowanie nagród. Pragniemy też
podziękować Kamili Gryz i Patrycji Kościołko – uczennicom kl.IIIb Gimnazjum
Miejskiego nr1 im. Gen. Wł. Andersa w Mińsku Maz. za pomoc w stworzeniu
fotograficznego wspomnienia opisanego wydarzenia.
Dziękujemy i zapraszamy za rok.
oprac. A.W. i B.P.

