
 

Sprzątanie Świata– międzynarodowa kampania odbywającej się na całym 
świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci 
zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej 
celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. 
Akcja "Sprzątanie świata" wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła 
się w 1989, kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji 
sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą 
Australię, a liczba jej uczestników co roku rośnie.  Akcja w Polsce odbywa 
się co roku, począwszy od 1994. 
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Historia garnków   
Garnki towarzyszą człowiekowi  
                                                       
          Garnki towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Pierwsze naczynia tego typu 
pojawiły się już kilka tysięcy lat przed naszą erą. Wtedy jednak służyły głównie do 
przechowywania jedzenia i przenoszenia go z miejsca na miejsce. To był dopiero 
początek. Wkrótce ludzie odkryli jak wspaniale mogą smakować podgrzane i właściwie 
przyrządzone potrawy wcześniej wszak znano smak wędzonego mięsa. Jak mówi 
legenda zastosowanie garnków w dzisiejszej formie odkryto zupełnie przez przypadek. 
Podobno człowiek przyniósł kiedyś w naczyniu wodę, a do niej wpadł kawałek mięsa. 
Owe naczynie z wodą i mięsem stało nieopodal paleniska. W ten właśnie sposób ludzie 
odkryli dobrodziejstwo płynące z posiadania garnków. Od tego momentu naczynia te są 
cały czas wykorzystywane w tym właśnie celu i dziś nie wyobrażamy sobie, że mogłoby 
ich nie być w naszej kuchni. Wracając jednak jeszcze do historii garnki najpierw 
wykonane były z tworzyw naturalnych( łupin, wyżłobionych kamieni, skorup, później 
zaczęto wytwarzać je z gliny. Dziś nowoczesne garnki indukcyjne są wykonywane w 
technologii wielowarstwowej przy użyciu aluminium lub miedzi, charakteryzują się 
doskonałą przewodnością cieplną oraz równym rozkładaniem temperatury po 
powierzchni naczynia. 
                                                                                                      Barbara Jasińska  Kl .V 
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http://garnkiindukcyjne.com/�
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    EKOLOGIA-   nauka  zajmująca się badaniem powiązań między różnymi organizmami, a 
także powiązaniami ze środowiskiem. 

                         Co to znaczy „ekologiczny”? 

Ekologiczna hodowla zwierząt: Zwierzęta żyją w zgodzie z naturą, jedzą tylko naturalne 
pasze, przebywają na świeżym powietrzu. 
 
Produkt ekologiczny: Powstaje tylko z ekologicznych, naturalnych składników,  nie zawiera 
sztucznych dodatków i polepszaczy i jest przetworzony tylko naturalnymi metodami. 
 
Ekologiczna uprawa roślin: Rośliny rosną w naturalny sposób, nie są modyfikowane  
genetycznie, nie są pryskane ani sztucznie nawożone, dojrzewają na słońcu, ich produkcja nie 
zanieczyszcza środowiska i wody.  
 
10 rad dla ekologa: 
1.Wyłączaj na noc telefon komórkowy. 
2.Gaś  światło, gdy nie jest Ci potrzebne. 
3.Dziel odpady. 
4.Bierz prysznic zamiast kąpieli. 
5.Nie zostawiaj telewizora w trybie czuwania. 
6.Nie wywoź  śmieci do lasu. 
7.Oddawaj elektrośmieci do specjalnych punktów zbierania. 
8.Przesiądź się na rower. 
9.Używaj żarówek energooszczędnych. 
10.Zbieraj makulaturę.  

                                                                                          Weronika  Jurewicz kl.V   

                   Spytałyśmy niektórych nauczycieli, Jak w swoim prywatnym życiu     
dbają o środowisko :     
     

 •     Pani Dyrektor- „Segreguję śmieci, oszczędzam wodę i zachęcam do    tego dzieci”. 
•       Pan  Klimaszewski- „Mam w domu oczyszczalnię przydomową, sprzątam śmieci po  
turystach i segreguję śmieci. 
•       Pani Gałaszewska- „ Segreguję odpady: papier, szkło, plastik, zbieram   nakrętki i 
staram się kupować rzeczy w opakowaniach wtórnych”. 
•       Pan  Lik- „Segreguję  śmieci, oszczędzam wodę i zbieram nakrętki, używam żarówek 
energooszczędnych”. 
•        Pani Białaszczyk- „Zbieram nakrętki, nie palę szkodliwych rzeczy w piecu, staram się 
nie używać  toreb foliowych”. 
•       Pani Radzewicz- „Segreguję śmieci, zbieram nakrętki i oszczędzam wodę.” 
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-„Magiczne drzewo” A. Maleszka ,                                
-„Kto nie lubi Klary”? K. Kowalska- Pamięta  ,               
-„Kosmiczne wakacje” R. Opala ,                                  
-„Portal brutalnej czarownicy” R. Opala ,                       
-„Dzienniczek zakręconej nastolatki” R. Opala,             
-„Apetyt na kwaśne winogrona” I. Matuszkiewicz, 
-„Ala Makota” M. Budzińska, 
-„Nolelka” M. Musierowicz, 
-„Lato z Agatą” R. Opala ,       
 Kiedy chodziłem z Julką Maj„ P. Beręsewicz  
 -„Agrafka” I. Sowa , 
-„Furteczki” E. Nowak. 
   
                   

 
 Tel.: (0-87) 563-90-27 

E-mail: plociczno@wp.pl 

      CIEKAWOSTKI  SPOD   SZAFY  
 
• W związku z rozpoczęciem roku szkolnego niektóre 

dzieci z przedszkola urządziły tygodniowy lament za 
rodzicami.  

 
• Rekordowa liczba osób uczestniczyła na treningu z 

siatkówki- 40 uczniów, w tym 39 dziewczyn i jeden 
chłopak. 

 
 

• Na ognisku, po ,, Sprzątaniu świata’’, zjedzono stos 
kiełbasy i pojemnik chleba.   

 
• Pani Gałaszewska zorganizowała sprzątanie 

zaplecza.  
 

 

                        CO WARTO PRZECZYTAĆ    
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