UCZNIOWIE W „KOLEJCE PO WODĘ”.

Zagadnienia dotyczące ekologii i ochrony środowiska w ostatnich latach bardzo często
podejmowane są przez środowiska naukowe. Słyszymy o globalnym ociepleniu, dziurze
ozonowej, smogu, topnieniu lodowców, kurczeniu się powierzchni lasów. Uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 28 w Poznaniu wiedzą, jakie zagrożenia stwarza nieodpowiedzialna
działalności człowieka. Wiedzą, że może on wywierać negatywny, ale i pozytywny wpływ na
otaczające środowisko przyrodnicze. Świadomi swojej roli zawsze chętnie angażują się
w działalność ekologiczną.

Szukali już płazów biorąc udział w akcji „ Nie bój żaby”,

dokarmiali ptaki podczas zimy, uczyli się oszczędzać energię elektryczną, segregować śmieci
uczestnicząc w projekcie „Poradnik - odpadnik”, byli również promotorami recyklingu. Tym
razem postanowili wziąć udział w programie „Zaadoptuj rzekę”. Program Klubu Gaja
zachęca Polaków do opieki nad rzekami i innymi akwenami. Korzystając z usytuowania
szkoły uczniowie postanowili zaadoptować fragment Jeziora Kierskiego.
Pierwszym etapem udziału w programie było zorganizowanie happeningu „Kolejka po
wodę”. Pretekstem do zorganizowania happeningu był obchodzony 22 marca Światowy
Dzień Wody. Uczniowie wszystkich klas zebrali się na boisku szkolnym i ustawili w kolejce
do studni. Symboliczną studnię wykonali uczniowie klas szóstych. Zaangażowali się również
w przygotowanie transparentów z hasłami dotyczącymi ochrony wody. Uczniom najbardziej
spodobały się: „Najnowszy krzyk mody to oszczędzanie wody” oraz „Każda kropla wody jest
na wagę złota”. Uczniowie klasy V B przygotowali niebieskie balony (kolor wody), na
których wykonali napis 22 MARCA 2014 r - ŚWIATOWY DZIEŃ WODY, aby każdy
uczestnik spotkania na boisku szkolnym zapamiętał tę datę. Akcja miała uświadomić
dzieciom, że problem niedoboru wody istnieje w wielu krajach na świecie, może on dotknąć
kraje europejskie, w tym Polskę. Po zakończeniu happeningu transparenty zostały zabrane do
klas. Będą przypominały o oszczędzaniu wody.
Happening był bardzo kolorowy, ponieważ odbył się w pierwszym dniu wiosny.
W tym dniu uczniowie poszczególnych klas musieli założyć na siebie chociaż jeden element
ubioru

w wylosowanym wcześniej kolorze. Dzięki „Grze w kolory” szkoła mieniła się w tym dniu
wszystkimi kolorami tęczy oraz na pierwszy rzut oka wiadomo było, do której klasy
uczęszcza dany uczeń.
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a w szczególności klasie 5b, 6a i 6b, których uczniowie pomysłami, zaangażowaniem,
poświeconym czasem włączyli się w przebieg akcji. Brawo dla Was!
Happening rozpoczął udział kierskiej podstawówki w programie „Zaadoptuj rzekę”.
W związku z adopcją planowane są kolejne przedsięwzięcia. W kwietniu i maju odbędzie się
sprzątanie brzegów jeziora, sprawdzanie czystości wody, odbędą się lekcje związane
z ochroną wody, problemem jej niedoboru, walorami przyrodniczymi i kulturowymi rzek
i jezior. W maju odbędzie się konkurs fotograficzny organizowany przez Samorząd
Uczniowski pod hasłem: „Jezioro Kierskie w obiektywie”. Koordynatorkami projektu
w szkole zostały nauczycielki przyrody Teresa Sobczak i Agnieszka Jarek-Kopczyk.
Prowadzone w związku z programem akcje z pewnością przyczynią się do wzrostu
świadomości młodych ludzi. Obserwując dotychczasowe działania, aktywność oraz pełne
pomysłów głowy kierskiej młodzieży można być spokojnym o przyszłość planety.
A na pewno najbliższej okolicy.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie:
http://www.zaadoptujrzeke.pl
Agnieszka Jarek-Kopczyk

