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GAZETKA SZKOLNA WYDAWANA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LICZU

Drodzy Czytelnicy,
minęły święta, minęły ferie, a my ciągle uczymy się zdalnie. Nigdy wcześniej nie
przypuszczalibyśmy, że można tęsknić za szkołą, a jednak... Na szczęście niektórzy chcą być jak
Ignacy ☺ i przychodzą do szkoły na zajęcia projektowe. Jakie? Wiadomo!

A tam jak zawsze dużo się dzieje, szczególnie gdy chodzi o ochronę naszej planety.
Uczniowie z koła naukowego EduAktywacja rozpoczęli kolejny etap projektu w ramach
ogólnopolskiego programu ,,Być jak Ignacy”. Etap ten dotyczy ekologii i zmian klimatu.
W tym etapie uczniowie poszerzą swoje wiadomości dotyczące:
•powietrza,
•gospodarowania odpadami,
•wody,
•bioróżnorodności.
Przygotowali już dla naszych drogich czytelników ciekawostki. Koniecznie przeczytajcie, to
naprawdę interesujące, choć nieco przerażające!
 Statystyczny Polak wytwarza ponad 320 kg śmieci rocznie.
 Styropianowa tacka do żywności rozkłada się aż … 500 lat!
 Aby wyprodukować jedną tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew.
 Wyrzucona plastikowa butelka rozkłada się około 500 lat.
 Około 2 miliony ptaków i ssaków wodnych ginie na świecie na skutek połknięcia
plastikowych odpadów wrzucanych do mórz i oceanów.

Każdy z nas pragnie żyć na pięknej, czystej planecie.
Dbajmy, więc o naszą Ziemię!!!
1

A oto kilka cennych rad przygotowanych przez członków koła EduAktywacja :
1) Gaś zbędne światło!
2) Wyjmuj ładowarkę do telefonu z gniazdka od razu po naładowaniu baterii, pamiętając o tym,
żeby niepotrzebnie nie zużywać energii elektrycznej.
3) Gotuj, przykrywając garnek pokrywką, zaoszczędzisz w ten sposób ok. 30% energii elektrycznej.
4) Drukuj dwustronnie. Zużyjesz dzięki temu 50% mniej papieru.
5) Czytaj e-wydania. Ogranicz kupowanie prasy drukowanej na białym, błyszczącym papierze.
6) Segreguj makulaturę!
7) Na zakupy zabieraj torbę wielokrotnego użytku.
8) NAPRAWIAJ, zamiast kupować nowe.
9) Zadbaj o szczelność kranów i spłuczek.
Pamiętajmy, my też możemy wiele zrobić dla naszego środowiska!

Redakcja gazetki: Zuzia M., Antek S., Damian K., Karol B., Szymon B. Ilustracje przygotowują: Amelka W. i Nikola Sz.

2

