
Nasza 

Zielona 

Klasa
Projekt edukacja ekologicznej                 

w otwartej przestrzeni

Szkoła Podstawowa w Świętoniowej



Nasz szkoła

 Nasza szkoła nie jest duża - chodzi do 
niej około 170 uczniów,

 Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie i 
Szkołą Odkrywców Talentów,

 Działa u nas Szkolne Koło Caritas i 
prowadzimy „Adopcję na odległość”,

 Nasz patron ks. Franiszek Woś był 
społecznikiem i żołnierzem AK- mamy 
go naśladować,

 Nasi rodzice działają w Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Szkoły i Radzie Rodziców,

 Zbudowaliśmy „ Nasz mały eko-świat” -
ścieżkę ekologiczną w  pobliskim lesie,



Od kilku lat razem z naszym 
Stowarzyszeniem organizujemy 
powiatowy konkurs ekologiczny

 Zaczęło się od eko-stworków z 

recyklingu, były już eko-choinki, 

eko-szopki, hotele dla pszczół czy 

ekologiczne karmniki.



Zielona Klasa

Cele naszego projektu:

 Powstanie edukacyjnego i przyjaznego miejsce  na 
świeżym powietrzu ( budowa sfinansowana przez 
Starostwo Powiatowe w Przeworsku,  Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkoły i wolontariat)

 Edukacja ekologiczna poprzez przykład miejsca 
przyjaznego środowisku (zbiornik na deszczówkę, panel 
solarny)

 Ochrona różnorodności biologicznej (zasadzenie roślin 
miododajnych i zasianie łąki kwietnej, postawienie 
hotelu dla pszczół)

 Organizacja spotkań z ludźmi promującymi ekologię-
pszczelarze, leśnicy (nawiązanie współpracy z Kołem 
Pszczelarzy w Przeworsku i Nadleśnictwem Sieniawa)



Od pomysłu do 
realizacji

Prace  wykonane prze wolontariuszy Stowarzyszenia, 
nauczycieli, rodziców i uczniów





Edukacja w Zielonej 

klasie

Spotkanie z pszczelarzami



Edukacja w Zielonej Klasie
Spotkanie z  panią leśnik



Zmieniamy 

otoczenie-

łąka 

kwietna
Grupa  szkolnych 

„ekologów” -siejemy, 

sadzimy, pielęgnujemy.







Czasem trzeba się zapisać do kolejki, 
aby mieć w Zielonej Klasie lekcję.



Co dalej?

 Mamy nadzieję, że nasza  łąka pięknie zakwitnie i stanie 

się także domem dla setek owadów i roślin.  Na pewno 

poprawi estetykę obok  Zielonej Klasy, zachwycając 

kolorami i zapachem.  Z tego miejsca będą mogli 

korzystać wszyscy mieszkańcy. Dodatkowo w pobliżu łąki 

kwietnej zostanie zamontowana tablica informacyjna 

prezentująca najważniejsze gatunki roślin na niej obecne 

i wyjaśniająca jej przeznaczenie, co podniesie  walor 

edukacyjny. Chcemy też rozbudować panele słoneczne                            

i postawić  mini elektrownię wiatrową oraz stację 

pogodową.



Errata-nasza łąka 
zaczyna kwitnąć…



Życie na naszej łące-
galeria zdjęć





























Dziękujemy za uwagę               
i zapraszamy do Zielonej 
klasy oraz spaceru naszą 
ścieżką ekologiczną
Prezentację wykonali -szkolni „ekolodzy”- Michał, 

Kinga, Jakub, Kinga, Dominik, Anka, Kasia, Zuza , 

Sandra oraz pan Janusz Harpula


