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Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Ekologicznego
(w roku szkolnym 2020/2021)
Pandemia w minionym roku szkolnym mocno ograniczyła wszelkie formy działalności
społecznej. Naszą też. Nie odbyły się tak ulubione przez nasze dzieci imprezy popularnonaukowe:
Dzień Owada, Noc Biologów.
Nie poddaliśmy się. Uznaliśmy, że najważniejszy nasz przekaz – kształcenie wrażliwego na
przyrodę młodego człowieka – można realizować w świecie wirtualnym.
Z pomocą przyszli nam nasi wypróbowani przyjaciele z Zespołu Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Zorganizowaliśmy wspólnie z nimi w dniach
15 – 19 III 2021 roku cykl lekcji online dla klas I – IV pokazujących piękno przyrody, Ziemi, ale
i zagrożenia dla tego piękna idące szczególnie ze strony człowieka. Wszystkim lekcjom jako motto
towarzyszyło hasło tegorocznych Dni Ziemi: „Przywróć naszą Ziemię”.
To budzenie wrażliwego, ekologicznego spojrzenia zmaterializowało się w jesiennych
(17 – 24 XI 2020 roku) i wiosennych (VI 2021 roku ) zbiórkach makulatury. Członkowie Klubu
pomagali w organizacji tej akcji pozyskiwania surowców wtórnych.
Ogłoszony w dniu 11 III 2021 roku Szkolny Konkurs Fotograficzny pn.: „Wiosna w obiektywie”
przyniósł bardzo ciekawy plon. Bystre, dziecięce oczy i spore już umiejętności fotograficzne
udowodniły, że nasza najbliższa okolica może zachwycać, może przyciągać swym pięknem. Konkurs
fotograficzny przez marzec i kwiecień rozgrywał się w świecie wirtualnym, ale skłonił dzieci, ich
przyjaciół, rodziców do maleńkich wycieczek po najbliższej okolicy w niewielkich rodzinnych lub
towarzyskich grupkach. Plon tych wypraw od 19 V 2021 roku można podziwiać na szkolnej stronie
internetowej.
Ciekawą współpracę nawiązaliśmy z nauczycielem geografii Panią Edytą Szwed. W jej wyniku
narodził się szkolny konkurs krajoznawczy pn.: „Moja ulubiona trasa po województwie
świętokrzyskim”. Rozpoczął się w dniu 26 I 2021 roku – w dniu otwarcia Międzynarodowego Roku
Jaskiń i Krasu. Pierwotnie miał się zakończyć w Międzynarodowym Dniu Przewodnika Turystycznego –
21 II 2021 roku. Kalendarz pandemiczny trochę pomieszał w tych założeniach. Ostateczne
konkursowe wyniki zostały zatwierdzone w dniu 15 III 2021 roku. Ten konkurs też spowodował, że
małe grupki pasjonatów krajoznawstwa ruszyły w najbliższy i trochę dalszy teren. Regionalne,
świętokrzyskie strony internetowe stały się obiektem bardzo żywego zainteresowania. Konkursowe
wysiłki przyniosły bardzo wiele niezwykle interesujących prezentacji turystycznych, krajoznawczych,
przyrodniczych, geologicznych. Część tego bardzo bogatego materiału już znalazła się na stronie
internetowej szkoły. Pozostała część chcemy wykorzystać w ramach planowanego szerszego programu
inspirowanego podpisanym przez naszą gminę w dniu 22 IV 2021 roku aktem powołania
Świętokrzyskiego Światowego Geoparku UNESCO i otrzymaniem specjalnego certyfikatu UNESCO.
W dniach 17 V – 17 VI 2021 roku tematyka geologiczna, założeń programowych Świętokrzyskiego
Światowego Geoparku systematycznie gościła na lekcjach zastępczych w klasach IV – VII.
W dniu 7 VI 2021 roku nauczyciele Dorota Świtowska, Edyta Szwed i Adam Pepasiński
uczestniczyli w specjalnym szkoleniu PTTK poświęconym idei Świętokrzyskiego Światowego Geoparku
UNESCO prowadzonym na Kadzielni przez Pana Michała Porosa – Przewodniczącego Zarządu
Świętokrzyskiego Geoparku.
Bardzo się cieszymy, że Panie Wychowawczynie klas edukacji wczesnoszkolnej zawsze
życzliwie nas wspierają. Chętnie podjęły jesienną inicjatywę uczestnictwa w Wojewódzkim
Plastycznym Konkursie dla uczniów klas I – III szkół podstawowych pn. „Drzewo w krajobrazie”. Pod
opieką Pań: Małgorzaty Swatowskiej, Ilony Jaroszek-Kruk, Iwony Sokołowskiej powstały naprawdę
godne podziwu dziecięce prace plastyczne. Laureatem tego konkursu został uczeń Pani Małgorzaty
Swatowskiej – Aleksander Wilk.
Tematyka przyrodnicza przewijała się w wielu lekcjach zastępczych i gawędach świetlicowych.
Szczególną okazję do tych rozważań stwarzał szkolny ogródek roślin miododajnych – zwłaszcza
w czasie gorących majowych dni.
W ten sposób Szkolny Klub Ekologiczny stał się swoistą podstawą zachęcającą dzieci z różnych
grup wiekowych, o różnych zainteresowaniach do twórczych działań łączących wiedzę biologiczną,
informatyczną, plastyczną, techniczną (fotografia), także polonistyczną i historyczną oraz
krajoznawczą – trzeba było przecież znaleźć ciekawe obiekty do fotografii, do prezentacji i opisać je
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w sposób zachęcający do ich obejrzenia. Przy tej okazji ponownemu przeglądowi podlegały domowe
archiwa (zwłaszcza albumy fotograficzne). W swych działaniach twórczych niektórzy uczestnicy
naszych konkursów często tam zaglądali.
Chcielibyśmy powrócić w nowym roku szkolnym do normalnego rytmu zajęć. Jednak sami
siebie zaskoczyliśmy. Przekonaliśmy się, że żadne trudności nie mogą całkowicie zamknąć drogi
twórczemu, poszukującemu człowiekowi. Zwłaszcza człowiekowi młodemu.
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