Dni Przyjaciół Lasu
W dniach 14 - 20 kwietnia odbyły się w naszej szkole lokalne
obchody Dni Przyjaciół Lasu. Na korytarzach szkolnych pojawiły się
piękne kolorowe dekoracje przedstawiające las i jego mieszkańców.
Przygotowana została również makieta lasu iglastego. Wśród drzew
uczniowie mogli podziwiać naturalnej wielkości zwierzęta takie jak:
lis, kuna, wiewiórka, bażant, myszołów, bąk, jeż.
Obchody rozpoczęły się od projekcji filmów, prezentacji
multimedialnych, zajęć edukacyjno - przyrodniczych, konkursów
wiedzy. Podczas zajęć uczniowie wykonywali także albumy i plakaty
o lesie.
W trakcie trwania Dni Przyjaciół Lasu dzieci, rodzice i nauczyciele
mogli obejrzeć wystawę pt.: "Chroń lasy polskie". Wystawę
udostępniła nam Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu.
Atrakcją były też zajęcia sportowe dla uczniów klas I - III pod
hasłem "Leśne potyczki".
Główne uroczystości odbyły się 16 kwietna 2015 roku w sali
gimnastycznej o godz. 10.00. Na uroczystość przybyli zaproszeni
goście: pani Emilia Romanowska - Kierownik Referatu Edukacji,
Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Jedlnia - Letnisko, Pani Teresa
Czech - Prezes Zarządu Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu,
Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji w Prywatnej Wyższej Szkole
Ochrony Środowiska w Radomiu i jednocześnie Przewodniczący Rady
Naukowej Społecznego Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszczy
Kozienickiej - Pan Marek Krzemiński, Przewodniczący Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Radomiu - Pan
Jerzy Zawadzki oraz uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisku /reprezentacja
sygnalistów z Technikum Leśnego/, a także Pani Dyrektor Szkoły Anna Ostrowska, Pani Wicedyrektor - Beata Baryłka, nauczyciele
i rodzice.
Po odegraniu hejnału sygnalistów na scenie pojawili się uczniowie,
którzy prezentowali wiersze i piosenki o tematyce leśnej.
Zgromadzeni goście mogli usłyszeć piękne wykonanie piosenek pt.:
"Zielono mi" /Weronika Szczęsna/, "Kwiat jednej nocy" /Ada

Leszczyńska/, "Rudy rydz" /Mariusz Motyka kl. II b/. Natomiast
uczniowie klasy IIIa i IIa zaprezentowali inscenizacje pt. "Jaś
i Małgosia w wersji ekologicznej" i "Muchomor". Na zakończenie
obchodów Dni Przyjaciół Lasu odbyły się pokazy "Leśnej Mody". Na
scenie pojawiły się: wiewiórki, jagódki, leśne kwiaty, zwierzęta
i drzewa. Podczas uroczystości rozstrzygnięto konkursy plastyczne:
"Bajkowy Las", "Drzewa naszych lasów" i szkolny konkurs wiedzy
o lesie. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody
książkowe /ufundowane przez pana Jerzego Zawadzkiego/ oraz
słodycze. Pan Jerzy Zawadzki podarował również szkole dwie
sadzonki drzewek: dębu i jodły.
Uroczystości w sali gimnastycznej zakończyły się hejnałem zagranym
przez sygnalistów i wspólnym pamiątkowym zdjęciem. Po uroczystości
uczniowie obejrzeli także wystawę okazów przyrodniczych
przygotowaną przez uczniów Technikum Leśnego.
Obchody Dni Przyjaciół Lasu zakończyły się 20 kwietna 2015r.
wspólną wycieczką do Nadleśnictwa Marcule. Na wycieczkę udali się
uczniowie klasy; Ia, Ib, IIa, IIIa, IIIb i dzieci z oddziałów
przedszkolnych. Podczas wycieczki dzieci spotkały się z leśnikiem,
wysłuchały pogadanki o ochronie lasu, uczestniczyły w projekcji filmu,
zwiedziły arboretum, w którym podziwiały wiosenne kwiaty. Atrakcją
było też ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Koordynator obchodów - Anna Suchowska - opiekun SK LOP.
Współpraca: pani Anna Kozik, pani Ewa Wikalińska, pani Małgorzata Marglewska,
pani Edyta Wiosna, pani Maria Trzos, pani Marzena Kamińska
Dekoracje: pani Agnieszka Chrzanowska, pani Ewa Mąkosa, pani Monika
Wilczyńska,
pani Justyna Fliszkiewicz, pani Joanna Królicka, pani Dagmara Gajewska
Prowadzenie uroczystości: uczennice Klaudia Pasek, Ilia Gwardiak
Obsługa sprzętu: Mateusz Wilk i Krzysztof Chrząstowski

Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniach Dni
Przyjaciół Lasu.

