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ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 

Marzec jest miesiącem, w którym rozmawiamy o wodzie i o jej 
zasobach dostępnych na Świecie. Jest to bardzo ważny temat.  

Czy wody wystarcza dla każdej istoty, która jej potrzebuje??  
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Czy woda jest potrzebna tylko nam, ludziom, czy jeszcze jest ktoś kto z niej ko-
rzysta?? 

Jak wiele jest wody pitnej na Świecie?? 

Czy JA mogę coś zrobić, aby oszczędzać wodę w moim codziennym życiu?? 

Na te pytania postaramy sobie odpowiedzieć w miesiącu marcu. 

Poprowadzę lekcje, które każdemu uczniowi naszej szkoły uświadomią, co już 
wie o racjonalnym gospodarowaniu wodą, a czego się może jeszcze nauczyć. 

Pod koniec marca podsumujemy nasze działania. 
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Światowy Dzień Wody - podsumowanie 
W marcu w naszej szkole odbyły się zajęcia w ramach akcji Światowy Dzień 
Wody 2021. 

Pani Anna Kwaśnica prowadziła zajęcia dla uczniów klas 1-3 i 4,7,8 SP, dzięki 
którym, wzrosła świadomość potrzeby oszczędzania wody przez wszystkich 
nas. 

Uczniowie dowiedzieli się ciekawych rzeczy, zostali zapoznani z zapotrzebowa-
niem wody do wyprodukowania np. komputera czy czekolady. Wzrosła ich 
świadomość robienia odpowiedzialnych zakupów. Dowiedzieli się, jak wiele 
ludzi na całym Świecie nie ma stałego dostępu do czystej wody pitnej. 

W przyszłym roku szkolnym będzie kontynuowanie akcji, aby świadomość    
naszych dzieci była na wysokim poziomie. 
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Światowy Dzień 
Ziemi 2021 
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Hasło przewodnie tegorocznej edycji 
Światowego Dnia Ziemi to” Przy-
wróćmy naszą Ziemię”. 

Wzięliśmy udział w międzynarodo-
wej akcji na platformie e-Twinning. 

W obchody tego święta włączyli się 
czynnie uczniowie Naszej Szkoły.  
Ich działania polegały na opiece nad 
roślinami i nasadzeniami nowych 
drzew i krzewów. 

Wiele osób przysłało zdjęcia, na któ-
rych uwiecznili, jak opiekują się 
naszą Planetą. 

Świadomość zanieczyszczeń środowiska naturalnego jest bardzo ważna. Od lat 
najmłodszych potrzebne są działania, mające na celu podniesienie świadomości 
dzieci i młodzieży, a także rodziców i dziadków co jest dobre dla Ziemi,               
a co jej szkodzi. 

Takie małe, lokalne działania przyniosą skutek na skalę globalną. Im więcej 
osób zacznie dbać o swoje środowisko naturalne, tym lepsze stanie się ono                
w odniesieniu do całego Świata 

 

 

Pamiętajmy, że każdy, najmniejszy nawet 
odruch z naszej strony, poprawiający stan 
czystości naszej Planety służy nam 
wszystkim i pokoleniom, które będą po 
nas. 

Fotorelacja z działań poprawiających ja-
kość naszego środowiska przyrodniczego: 
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