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 Pomysłowo, hucznie i wesoło obchodziła społeczność naszej szkoły tegoroczne Światowe Dni 

Ziemi. A wszystko za sprawą głównych organizatorów: Szkolnego Klubu 4H „Eko-żuczki”, Szkolnego Koła 
Przyrodniczego, Samorządu Uczniowskiego Szkoły, Szkolnego Koła PCK, Szkolnego Zespołu Wokalno-

Muzycznego. 

 Najpierw zebranych zgromadzonych na górnym holu w tresć tegorocznego hasła Światowych 
Dni Ziemi, stawiane cele i zadania wprowadziła prezentacja multimedialna – przygotowana i prowadzona 

przez uczniów.  

 Na kolejny etap szczególnie niecierpliwie czekali uczestnicy Szkolnego Konkursu Poetyckiego. 
A była to naprawdę duża grupa uczniów i uczennic – 26 osób z klas IV a, IV c, III b, III c i II d. Jury 

konkursu przed ogłoszeniem wyników bardzo mocno podkreślało widoczną w wierszach wielką 

wrażliwość dzieci na sprawy bogactwa środowiska naturalnego, na potrzebę jego ochrony. 

 W tej szlachetnej rywalizacji łączącej w jedną nierozerwalną całość umiejętności przyrodniczej 
obserwacji i umiejętności polonistyczne dobrego posługiwania się słowem zwyciężyła Kasia 

Zwierzchowska z klasy IV a. Drugie miejsce zajął Michał Krakowski z klasy II d. Trzecie miejsce zdobyła 
koleżanka Michała z tej samej klasy II d – Nina Sadowska. 

 Pierwotnie konkurs poetycki przewidywał nadanie tylko dwóch wyróżnień. Ostatecznie jury 

konkursowe zadecydowało o przyznaniu 4 wyróżnień. Otrzymali je: Magda Matysik i Oskar Głuch z klasy 
IV a, Oskar Adamus z klasy IV c oraz Klaudia Mazurczak, Maja Kilian, Julia Swierszczyńska, Sandra 

Musiał, Monika Kołodziej i Hanna Trojan – uczennice klasy III c za wspólnie napisany utwór. 

 Wielki trud zmagania się z bogactwem natury i trudnościami poetyckiego słowa nagrodziły 
laureatom konkursu cenne albumy i książki ufundowane przez Dyrekcję Szkoły oraz pochodzące z darów 

od Starostwa Powiatowego i Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. 

 Prawdziwe emocje przygotował dla uczniów Samorząd Uczniowski Szkoły pracujący pod opieką 

uczennicy klasy VI d Anny Skowronek. Reprezentanci poszczególnych klas przygotowali Wielki 
Ekologiczny Pokaz Mody. Społeczność szkolna mogła obserwować naprawdę pomysłowe propozycje 

strojów ślubnych, dyskotekowych, koktajlowych, wieczorowych wykonanych pracowicie z … wszelkich 
możliwych odpadków: koreczków, buteleczek po lekarstwach, papieru karbowanego, patyczków, resztek 

bibuły, zużytych kartonów itp. 

 Pracująca pod kierunkiem pani Dyrektor Joanny Wojcieszyńskiej Wysoka Komisja Konkursowa 
miała naprawdę niełatwe zadanie. Jak z tego bogactwa, z tej pomysłowości wybrać te naprawdę 

najciekawsze propozycje ubiorów? 

 Widzowie mogli na żywo obserwować bardzo burzliwe obrady konkursowego jury. Jednocześnie 

rozkoszowali się melodyjnymi, wiosennymi rytmami serwowanymi przez uczniów śpiewających 
w Szkolnym Zespole Wokalnym. Należy przy okazji podkreslić, że członkowie chóru wystąpili pierwszy 

raz w koszulkach Klubu 4H „Eko-żuczki”. Projekt tych koszulek zyskał wyróżnienie w 2015 roku 
w Wojewódzkim Konkursie Klubów 4H województwa świętokrzyskiego. 

 Wreszcie nadeszła ta długo oczekiwana chwila. Okazało się, że pierwsze miejsce zajęły: Zuzia 

Gajewska i Nastka Malarczyk.  

 II miejscem podzieliły się: Oliwia Tomak, Amelia Szymkiewicz, Oliwia Uherik. 

 III miejscem zawładnęły Anna Skowronek, Weronika Jaworska, Natalia Żelezik. 

 Szybko minęły prawie dwie godziny bardzo wesołej, a jednocześnie bardzo pożytecznej zabawy. 
Cieszy bardzo fakt coraz większego udziału w takich przedsięwzięciach uczniów nauczania 

wczesnoszkolnego.  

 Piękna jest nasza Ziemia, piękna i bogata jest jej szata przyrodnicza. Im w młodszym wieku 
dostrzeżemy to ziemskie piękno, im w młodszym wieku staniemy się na nie wrażliwi, tym skuteczniejsze 

okażą się wszystkie ludzkie wysiłki zmierzające do ochrony tej bioróżnorodności. A sprawa to naprawdę 
ważna!!! Przecież człowiek nie stoi ponad naturą. Przecież człowiek jest jej częścią.  



 Piękno tego dnia, piękno przygotowanej uroczystości podkreślała skromna, ale bardzo 

przemyślana i pracowicie wykonana dekoracja. 

 Kończymy tę szybką i krótką notatkę przygotowaną na stronę internetową szkoły. Bardziej 

szczegółowa relacja zostanie wkrótce przygotowana do zakładki Szkolnego Klubu 4H „Eko-żuczki”. 
Jednak wypada nam w zakończeniu podkreślić bardzo ważne przesłanie idące zaraz za główną ideą 

obchodów Dni Ziemi, a wyrażoną w hasle: „W kierunku natury”. 

 Na sprawny przebieg tej uroczystości złożył się trud bardzo wielu uczniów, ich rodziców, trud 
bardzo wielu nauczycieli wspomaganych wielką życzliwoscią ze strony Dyrekcji Szkoły. Wszyscy 

zaangażowani wiele z siebie dali, ale i wiele otrzymali. Otrzymali sporą dawkę wiedzy. Wzbogacili swoją 
wrażliwość. Jeszcze raz zasmakowali radości płynącej ze wspólnie wykonywanej pożytecznej pracy. 

Każde zaś dobro taką rozchodzące się drogą ma moc trwałości. Rodzi się ta moc wtedy, kiedy ludzkie 

serca gorąco pragną „Aby byli jedno”. Dobrze, że to gorące pragnienie jedności objawiło się w tych 
szkolnych obchodach Światowego Dnia Ziemi. Dobrze, ze objawiło się w roku obchodów 50-lecia 

istnienia Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach.  
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