22 kwietnia w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji
Międzynarodowego Święta Ziemi.
Uroczystość przygotowano dla społeczności uczniowskiej w celu
propagowania treści ekologicznych i uwrażliwienia dzieci na problem
zanieczyszczania naszej planety.
Na apel zaproszono: przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; Burmistrza Miasta Ozorkowa p. Jacka Sochę, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozorkowie - p. R.
Kłopockiego; Naczelnika Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych;
Sekretarza Miasta Ozorkowa; Panią A. Chmielińską-Wankiewicz Naczelnika Wydziału Współpracy Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego
U M Ozorkowa; Panią Justynę Malec - pracownika Wydziału Współpracy
Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego UM Ozorkowa, przedstawiciela
Rady Rodziców SP5, dyrektorów i nauczycieli szkół w Ozorkowie.
Apel został przygotowany przez dzieci ze Szkolnego Koła EkologicznoPrzyrodniczego pod kierunkiem p. Katarzyny Kurc i p. Violetty
Maciejewskiej oraz szkolny zespół Marcato pod kierunkiem p. Elżbiety
Paciorek.
Uczniowie pięknie zaprezentowali treści ekologiczne, wzbogacone
prezentacją multimedialną oraz piosenkami o ochronie środowiska.
„Pamiętajcie o ogrodach”, „Ziemia- wyspa Zielona” to tylko niektóre z
utworów, wyśpiewane przez dzieci, które wzruszyły niejednego
uczestnika apelu.
”Zostawcie nam czysty kawałek świata, zostawcie nam strumyka
czysty bieg.
Zostawcie nam lasy, ogrody w kwiatach, czyste powietrze, zimą
czysty śnieg…”- takim apelem i jednocześnie ekologicznym przesłaniem
zakończono występ.

Po apelu wręczono podziękowania za pomoc i wsparcie w organizacji
i pozyskaniu środków na utworzenie w naszej szkole nowoczesnej
pracowni ekologicznej.
Następnie zaproszono gości na zajęcia ekologiczne do nowej
ekopracowni.
Zajęcia przeprowadziły panie: Katarzyna Kurc i Violetta Maciejewska
z dziećmi ze Szkolnego Koła Ekologiczno- Przyrodniczego SP Nr5.
Tematem zajęć była ”Segregacja odpadów”.
Zajęcia oparte były o nowoczesne technologie multimedialne z
wykorzystaniem m.in. tablicy interaktywnej.
Po lekcji zaproszono gości i dzieci na ekologiczny poczęstunek
przygotowany przez rodziców klasy IVA- p. Agnieszkę Biesiadę i p. Annę
Olesińską oraz rodziców klasy VB.
Dziękujemy dzieciom za ogromne zaangażowanie , przybyłym gościom
za obecność oraz wszystkim , którzy przyczynili się do zorganizowania
uroczystości obchodów Święta Ziemi w naszej szkole.

„Moja planeta miłości się nie boi. Moja planeta broń rozbroi.
Moja planeta zna dobre obyczaje, moja planeta nam wszystkim dłoń
podaje”

Opracowała Katarzyna Kurc

