
Klub Młodych Ekologów LOP  

 

Klub Młodych Ekologów LOP działa od 1998 roku. Należą do 

niego prawie wszyscy uczniowie klas IV-VI. Klub nasz 

współpracuje z Klubem Małego Strażnika Przyrody, Samorządem 

Uczniowskim oraz Klubem ,,Żyjmy Zdrowo”, z którymi wspólnie 

przez 17 lat realizowaliśmy zadania Alertu Ekologiczno -

Zdrowotnego. Praca klubu jest ściśle związana z pracą 

działającego przy naszej szkole Międzyszkolnego Centrum 

Edukacji Ekologicznej, które jest organizatorem większości imprez ekologicznych (konkursów, 

sejmików, festiwali) odbywających się na terenie naszej szkoły i gminy. Klub nasz utrzymuje 

stały kontakt z wieloma organizacjami i instytucjami zajmującymi się na terenie gminy, 

powiatu i województwa ochroną przyrody i środowiska naturalnego.   

 

Współpraca z ZO LOP w Lublinie 

Szczególnie owocnie przedstawia się nasza współpraca z Zarządem Okręgu Ligi Ochrony 

Przyrody w Lublinie. Uczestniczymy w programach edukacyjnych oraz licznych konkursach 

organizowanych przez ZO LOP.  

Konkursy,  w których najchętniej bierzemy udział to: 

- Ogólnopolski Konkurs „Mój Las”  

- Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Wiedzied –Badad- 

   Działad” 

- Regionalny Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody,                    

- Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego „Ziemia Żyjąca 

Planeta” 

- konkursy plastyczne, literackie, fotograficzne organizowanym 

przez ZO LOP w Lublinie  z okazji  Święta Polskiej Niezapominajki 

 

Współpraca z Nadleśnictwem Świdnik 

Od kilku lat współpracujemy również z Nadleśnictwem Świdnik, z którym razem realizujemy 

program z zakresu edukacji przyrodniczo – leśnej. Na szczególną uwagę zasługuje spotkanie 



pod hasłem „Las i jego mieszkaocy”, które 

odbyło się 13 maja 2009 roku. W spotkaniu z 

dziedmi uczestniczyła pani Aneta Sławioska oraz 

pana leśniczy Rafał Cieślak.  

25 listopada 2009 roku ponownie gościliśmy w 

naszej szkole pana Rafała Cieślaka z prelekcją dla 

uczniów klas IV-VI na temat „Pracy leśnika w 

czterech porach roku”. Zdobyte informacje 

pomogły uczniom przygotowad się do organizowanego przez ZG LOP konkursu „Mój Las”, w 

którym jednym z tematów była „Praca leśnika”. 

 

Realizacja akcji i programów wewnątrzszkolnych:  

 

Akcja ,,Sprzątanie Świata”  

Do cyklicznych akcji, w których bierzemy udział  

należy akcja ,,Sprzątanie Świata”, podczas której 

sprzątamy teren wokół szkoły, przystanki 

autobusowe, rowy przydrożne oraz mogiły w 

Lasku Pruszkowskim.  Akcję tą prowadzimy nie 

tylko we wrześniu ale również na wiosnę.         

 

Akcje pomocy dla schroniska w Krzesimowie 

Schronisko w Krzesimowie powstało wiosną 2003 roku na bazie zaadoptowanej leśniczówki 

w Nadleśnictwie Świdnik. W schronisku 

przebywa obecnie 340 psów, które trafiają tu 

niemalże z całego powiatu świdnickiego, często 

chore, okaleczone, wygłodniałe i przestraszone. 

Tam znajdują pomoc weterynaryjną oraz 

wspaniałą i serdeczną opiekę pracujących tam 

ludzi i wolontariuszy. Akcje pomocy dla 

schroniska organizujemy od chwili jego 



założenia. Co roku organizujemy loterię fantową, z której dochód przeznaczamy na zakup 

karmy dla znajdujących się tam psów.  

 

Akcja „Pomagamy ptakom w zakładaniu gniazd” i „Pomagamy ptakom zimą” 

Członkowie naszego klubu bardzo chętnie uczestniczą w akcjach pomocy ptakom. Jesienią 

budujemy dla ptaków karmniki, a wiosną budki 

lęgowe. Dwa lata temu byliśmy organizatorami 

konkursu pod hasłem „Nie byle jaka budka dla 

ptaka”. Konkurs organizowany był w ramach 

akcji „Pomagamy ptakom w zakładaniu gniazd”. 

W akcję szczególnie aktywnie włączyli się 

uczniowie klasy V i IV, którzy z pomocą 

rodziców wykonali 14 budek lęgowych. Budki powiesiliśmy na drzewach rosnących wokół 

szkoły. Jesienią ubiegłego roku organizowaliśmy konkurs na najładniejszy karmnik dla 

ptaków. Konkurs ten podobnie jak poprzedni cieszył się dużym zainteresowaniem, 

szczególnie uczniów klas młodszych, którzy na konkurs zgłosili 21 karmników.  

 

Akcja zadrzewiania terenu przyszkolnego 

Pod naszą opieką znajdują się wszystkie tereny zielone wokół szkoły, na których wiosną i 

latem sadzimy kwiaty i drzewa, a jesienią grabimy liście. 

Trzy lata temu  pracowaliśmy nad utworzeniem ogrodu 

przyszkolnego. Nowe nasadzenia prowadziliśmy zarówno 

jesienią jak i wiosną. Łącznie posadziliśmy ponad 200 drzew 

i krzewów. Był to początek naszej pracy nad utworzeniem 

ogrodu przyszkolnego z prawdziwego zdarzenia. 

Chcielibyśmy, aby ogród nasz poza funkcją dekoracyjną 

pełnił również funkcję dydaktyczną. Czeka nas jeszcze wiele 

pracy, ale zrobimy wszystko, aby teren przyszkolny 

wyglądał bajecznie. 

 

Akcja „Ratujmy kasztanowce” 



Akcje ratowania kasztanowców prowadzimy na terenie zabytkowego zespołu dworsko –

parkowego  w Krzesimowie, gdzie koło DPS -u 

rośnie kilka przepięknych i bardzo starych 

kasztanowców. Podobnie jak w całym kraju są 

one zaatakowane przez szrotówka 

kasztanowcowiaczka - bardzo niebezpiecznego 

szkodnika. W walce ze szrotówkiem 

wykorzystujemy jedną z najskuteczniejszych 

metod jaką jest grabienie i niszczenie liści. 

Zgrabione przez nas liście palone są przez pracowników DPS-u w odpowiednim, 

wyznaczonym do tego celu miejscu.  

 

Akcje zbiórki surowców wtórnych 

Co roku organizujemy akcje zbiórki surowców wtórnych: makulatury i zużytych baterii. 

Podczas ostatniej akcji zebraliśmy ponad 900kg makulatury oraz 10kg zużytych baterii.  

 

Autorski program „Na ratunek przyrodzie” 

W roku szkolnym 2007/2008 w ramach projektu „Proekologiczny nurt” realizowaliśmy 

autorski program edukacji ekologicznej pod 

hasłem ”Na ratunek przyrodzie”. W ramach 

programu odbyły się trzydniowe warsztaty 

edukacyjne dla uczniów klas III i IV. Tematyka 

warsztatów obejmowała zagadnienia z zakresu 

ochrony przyrody i środowiska. Podczas 

warsztatów uczniowie poznawali główne źródła 

zagrożeo środowiska przyrodniczego oraz formy ochrony przyrody w Polsce. Dowiedzieli się 

jaki wpływ na środowisko przyrodnicze wywiera człowiek oraz jak zmieniając swoje 

codzienne nawyki i przyzwyczajenia możemy pomóc przyrodzie. Zajęcia tego typu są 

kontynuowane na lekcjach ekologii w klasach V i VI.          

 

Autorski program „Segreguj odpady i odzyskuj surowce wtórne”.  



W  ubiegłym roku szkolnym realizowaliśmy program pod hasłem „Segreguj odpady i 

odzyskuj surowce wtórne”. Głównym celem 

programu było podniesienie świadomości 

ekologicznej dzieci i dorosłych w zakresie 

właściwego postępowania z odpadami. 

Program obejmował warsztaty edukacyjne dla 

uczniów klas IV i V oraz liczne konkursy tj.: 

konkurs plastyczny dla klas I-III pod hasłem 

„Stworek śmieciorek”, konkurs plastyczny dla 

klas II –VI pod hasłem ”Pomysłowe rady na domowe odpady”, konkurs plastyczny dla klas IV-

VI pod hasłem „Co mogą robid dzieci, by nie rosła góra śmieci?”. Podsumowanie programu 

odbyło się podczas obchodów Dni Ziemi, na których  

 

Organizacja kampanii antynikotynowej pod hasłem ”Nie pal przy mnie proszę! 

Kampania antynikotynowa pod hasłem „Nie pal przy mnie, proszę” odbywała się w marcu 

2009 roku w ramach programu ”Szkoły 

promującej zdrowie”. Kampania adresowana 

była do całej społeczności szkolnej: uczniów, 

nauczycieli  oraz rodziców. Jej głównym celem 

było uświadomienie uczniom szkodliwości 

palenia tytoniu, wykształcenie umiejętności 

radzenia sobie w sytuacji trudnej, jaką jest 

przebywanie wśród osób palących oraz wyrabianie nawyków zdrowego stylu życia. Cele te 

realizowaliśmy podczas licznych zajęd i konkursów, w których uczestniczyli wszyscy 

uczniowie naszej szkoły. Podczas Kampanii wykonaliśmy łącznie 46 plakatów i 59 haseł o 

tematyce antynikotynowej oraz 14 ulotek adresowanych do rodziców. Podsumowanie 

kampanii odbyło się 20 marca i połączone było z obchodzonym w tym dniu Dniem 

Samorządności.  

 

Udział w konkursach ekologicznych o zasięgu 

regionalnym i ogólnopolskim 



Realizując plan naszych zadao uczestniczymy w licznych konkursach ekologicznych i to nie 

tylko wewnątrzszkolnych ale również  w regionalnych i ogólnopolskich. W wielu z nich 

członkowie naszego klubu odnieśli  znaczące sukcesy.    

 

Organizacja wycieczek szkolnych 

Co roku dla uczniów naszej szkoły organizujemy wycieczki turystyczno- krajoznawcze, podczas 

których mogą poznad najpiękniejsze zakątki naszego kraju.  

 
 


