
DZIECI OPIEKUNAMI DZIECI OPIEKUNAMI 
ZWIERZĄTZWIERZĄT

Nasza szkoła od lat organizuje różne akcje, które mają na celu pomoc Nasza szkoła od lat organizuje różne akcje, które mają na celu pomoc 
zwierzętom. W tym roku również zaangażowaliśmy się bardzo mocno. zwierzętom. W tym roku również zaangażowaliśmy się bardzo mocno. 
Pragniemy przedstawić Państwu, niektóre z podejmowanych przez nas Pragniemy przedstawić Państwu, niektóre z podejmowanych przez nas 

inicjatyw na rzecz potrzebujących zwierząt.inicjatyw na rzecz potrzebujących zwierząt.



OBCHODY OBCHODY DNIA DNIA 
PRAW ZWIERZĄTPRAW ZWIERZĄT

 W dniu 21 V 2010 r. obchodziliśmy Dzień Praw Zwierząt. W dniu 21 V 2010 r. obchodziliśmy Dzień Praw Zwierząt. 
Celem obchodów było zapoznanie uczniów z prawami Celem obchodów było zapoznanie uczniów z prawami 
zwierząt i sposobami ich egzekwowania. W klasach Izwierząt i sposobami ich egzekwowania. W klasach I--VI VI 
zostały przeprowadzone lekcje wychowawcze na temat: zostały przeprowadzone lekcje wychowawcze na temat: 
Zwierzę nie jest rzecząZwierzę nie jest rzeczą--Dzień praw zwierząt. Dzień praw zwierząt. 



 Przygotowaliśmy także przedstawienie na ten temat, śpiewaliśmy piosenki i Przygotowaliśmy także przedstawienie na ten temat, śpiewaliśmy piosenki i 
recytowaliśmy wiersze. Mieliśmy możliwość obejrzenia ciekawej prezentacji recytowaliśmy wiersze. Mieliśmy możliwość obejrzenia ciekawej prezentacji 
multimedialnej oraz plakatów, które pomogły nam zrozumieć,multimedialnej oraz plakatów, które pomogły nam zrozumieć,
na czym polega idea tego właśnie dnia. na czym polega idea tego właśnie dnia. 

 O Dniu Praw Zwierząt pisaliśmy także w naszej gazetce szkolnej. O Dniu Praw Zwierząt pisaliśmy także w naszej gazetce szkolnej. 
Opublikowaliśmy ciekawe artykuły o zwierzętach i ich prawach.  Opublikowaliśmy ciekawe artykuły o zwierzętach i ich prawach.  

 Dodatkowo przygotowaliśmy  loterię na rzecz schroniska Tara.  Dodatkowo przygotowaliśmy  loterię na rzecz schroniska Tara.  



LEKCJA JĘZYKA POLSKIEGO OBRAZ LEKCJA JĘZYKA POLSKIEGO OBRAZ 
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT  NA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT  NA 
PODSTAWIE WIERSZA RYSZARDA PODSTAWIE WIERSZA RYSZARDA 

MARKA GROŃSKIEGOMARKA GROŃSKIEGO
–– PLAKATY I WYSTAWA PRACPLAKATY I WYSTAWA PRAC

 Na zajęciach języka polskiego w klasach IVNa zajęciach języka polskiego w klasach IV--VI  zostały przeprowadzone lekcjeVI  zostały przeprowadzone lekcje

mające na celu uwrażliwienie młodzieży na los zwierząt przebywających                    mające na celu uwrażliwienie młodzieży na los zwierząt przebywających                    
w schroniskach. Uczniowie bardzo mocno przeżyli wiersz Ryszarda Marka w schroniskach. Uczniowie bardzo mocno przeżyli wiersz Ryszarda Marka 
Grońskiego czego efektem są piękne i sugestywne plakaty związane z tematyką Grońskiego czego efektem są piękne i sugestywne plakaty związane z tematyką 
utworu, przedstawiające ciężkie warunki życia psów i kotów w przytuliskach. utworu, przedstawiające ciężkie warunki życia psów i kotów w przytuliskach. 



 Z tych prac na terenie naszej szkoły stworzyliśmy galerię, którą mogli obejrzeć Z tych prac na terenie naszej szkoły stworzyliśmy galerię, którą mogli obejrzeć 
uczniowie      i ich rodzice. uczniowie      i ich rodzice. 



ZORGANIZOWANIE ZORGANIZOWANIE SPOTKANIA Z UCZNIAMI 
TECHNIKUM LEŚNEGO PT. ZWIERZĘTA LEŚNE W 

ZIMIE. CZY I JAK MOŻEMY IM POMÓC?
 Dzięki uprzejmości Dyrekcji Dzięki uprzejmości Dyrekcji Zespołu Szkół Przyrodniczych Zespołu Szkół Przyrodniczych w Głogowie udało się w Głogowie udało się 

nam zaprosić uczniów Technikum Leśnego wraz z opiekunem, którzy w bardzo nam zaprosić uczniów Technikum Leśnego wraz z opiekunem, którzy w bardzo 
interesujący sposób przybliżyli naszym  wychowankom sytuację zwierząt leśnych      interesujący sposób przybliżyli naszym  wychowankom sytuację zwierząt leśnych      
w zimie. Dzieci miały możliwość obejrzenia pięknej prezentacji multimedialnej                w zimie. Dzieci miały możliwość obejrzenia pięknej prezentacji multimedialnej                
i wysłuchania ciekawych opowieści doświadczonego leśnika. i wysłuchania ciekawych opowieści doświadczonego leśnika. 



 Podczas tego spotkania dowiedzieliśmy się na czym polega praca kół łowieckich. Podczas tego spotkania dowiedzieliśmy się na czym polega praca kół łowieckich. 
Poznaliśmy zwyczaje i tradycje myśliwych, wysłuchaliśmy sygnałów myśliwskich Poznaliśmy zwyczaje i tradycje myśliwych, wysłuchaliśmy sygnałów myśliwskich 
zagranych przez naszych gości na sygnałówkach (oryginalnych trąbkach zagranych przez naszych gości na sygnałówkach (oryginalnych trąbkach 
używanych w czasie polowań). używanych w czasie polowań). 



KONKURS LITERACKI

 W klasach IV został ogłoszony konkurs literacki pod hasłem  Jestem przyjacielem 
zwierząt! Uczniowie mieli za zadanie napisanie wiersza lub opowiadania o 
tematyce poświęconej bezdomnym zwierzętom lub problemom zwierząt leśnych     
w zimie. Konkurs cieszył się dużą popularnością, wpłynęło wiele pięknych  prac. 



KAMPANIA 
INFORMACYJNA NA 

TEMAT DOKARMIANIA 
PTAKÓW ZIMĄ

 W wielu klasach przeprowadziliśmy zajęcia informujące o potrzebie i sposobie W wielu klasach przeprowadziliśmy zajęcia informujące o potrzebie i sposobie 
prawidłowego dokarmiania ptaków zimą. Wykonaliśmy również plakaty prawidłowego dokarmiania ptaków zimą. Wykonaliśmy również plakaty 
zachęcające do pomocy naszym skrzydlatym przyjaciołom, które rozwiesiliśmy w zachęcające do pomocy naszym skrzydlatym przyjaciołom, które rozwiesiliśmy w 
najczęściej uczęszczanych miejscach w szkole. W ramach pracy najczęściej uczęszczanych miejscach w szkole. W ramach pracy Koła przyjaciół Koła przyjaciół 
zwierzątzwierząt opracowaliśmy audycję pod tytułem opracowaliśmy audycję pod tytułem Ptaki czekają na naszą pomoc!                              Ptaki czekają na naszą pomoc!                              
i rozpowszechniliśmy ją przez szkolny radiowęzeł.i rozpowszechniliśmy ją przez szkolny radiowęzeł.



WYKONANIE KARMNIKÓW PRZEZ UCZESTNIKÓW 
KOŁA PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT I UMIESZCZENIE 

ICH NA TERENIE SZKOŁY
 W czasie jesiennych spotkań Koła przyjaciół zwierząt 

przygotowaliśmy się do dokarmiania ptaków w okresie 
zimowym. Zebraliśmy materiały i wykonaliśmy karmniki 
dla ptaków, które po nastaniu mrozów rozmieściliśmy na 
terenie szkoły. Zgromadziliśmy zapasy pokarmu, którym  
uzupełnialiśmy ptasie stołówki.



LOTERIA FANTOWA NA RZECZ 
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

 Naszym następnym działaniem było zorganizowanie loterii fantowej, z której Naszym następnym działaniem było zorganizowanie loterii fantowej, z której 
dochód przeznaczyliśmy na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej dochód przeznaczyliśmy na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej 
Górze. Dzięki zaangażowaniu grona pedagogicznego udało nam się pozyskać około Górze. Dzięki zaangażowaniu grona pedagogicznego udało nam się pozyskać około 
dwustu atrakcyjnych fantów. Loteria cieszyła się dużym powodzeniem wśróddwustu atrakcyjnych fantów. Loteria cieszyła się dużym powodzeniem wśród
uczniów i pracowników naszej szkoły. Udało nam się zebrać uczniów i pracowników naszej szkoły. Udało nam się zebrać 400 zł400 zł..

W drugim semestrze zorganizowaliśmy loterię 
na rzecz schroniska dla koni Tara. 

Zebraliśmy 200 zł.



ZBIÓRKA KARMY I KOCÓW 
DLA BEZDOMNYCH 

ZWIERZĄT
 Kolejną formą pomocy bezdomnym zwierzętom była zbiórka darów dla schroniska. 

Dzieci bardzo mocno zaangażowały się w tę akcję. Przynosiły: suchą karmę, 
puszki, kasze, koce, kołdry, ręczniki, poduszki, a nawet zabawki. Zebrany w ten 
sposób pokarm oraz pozostałe dary, przydatne szczególnie    w zimie, zawieźliśmy 
do  schroniska w Zielonej Górze i mamy nadzieję, że dzięki staraniom naszych 
dzieci oraz ich rodziców wiele piesków i kotków godnie przetrwało najgorszy dla 
nich zimowy czas.



„BEZPIECZNE POSTAWY WOBEC PSA”. 
SPOTKANIE UCZNIÓW Z PSEM

 Przez cały rok w wybranych klasach w naszej szkole były przeprowadzone godziny 
wychowawcze ,,BEZPIECZNE POSTAWY WOBEC PSA” z udziałem psa 
terapeuty.Uczniowie rozmawiali na temat jak należy zachować się w obecności psa 
oraz co wolno a czego nie należy robić z psem. Każda z klas wykonywała plakaty, 
które wisiały w salach lekcyjnych. Dla utrwalenia dzieci otrzymywały książeczki 
„Bezpieczne postawy wobec psa”.



 W tym roku szkolnym kontynuujemy dotąd podjęte inicjatywy oraz rozszerzamy W tym roku szkolnym kontynuujemy dotąd podjęte inicjatywy oraz rozszerzamy 
nasze działania.nasze działania.

 W naszej szkole październik był miesiącem dobroci dla zwierzątW naszej szkole październik był miesiącem dobroci dla zwierząt
 Zorganizowana była już także loteria fantowa, z której dochód chcemy przekazać Zorganizowana była już także loteria fantowa, z której dochód chcemy przekazać 

na rzecz Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt na ręce pani Karoliny Telwikasna rzecz Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt na ręce pani Karoliny Telwikas

 Mamy nadzieje, że możemy liczyć na Waszą pomoc i współpracę i że spotkamy się Mamy nadzieje, że możemy liczyć na Waszą pomoc i współpracę i że spotkamy się 
za rok.za rok.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


