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Akcja sprzątania świata 

PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ
Jest rok 2020, a my po raz 27. Wyruszyliśmy posprzątać Świat!

Choć tegoroczna Akcja niewątpliwie różniła się od poprzednich edycji z powodu 

pandemii COVID-19, nie zapomnieliśmy, że Ziemia to nasz wspólny dom. Nie 

mamy innego. To my musimy o niego zadbać!



 Dnia 18 września uczniowie klas I i II Technikum Ochrony Środowiska oraz IV 

Technikum Samochodowego po raz kolejny zmierzyli się z niechlubnymi 

dowodami działalności tzw. cywilizowanego człowieka.

 W tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata” uczniowie wyposażeni w worki i rękawice 

przemierzali szkolne boiska oraz przyległe tereny w poszukiwaniu cennych 

surowców wtórnych. Kilkanaście worków zebranych śmieci świadczy o ciągle 

jeszcze niskiej świadomości ekologicznej naszej społeczności. Jednak pocieszający 

jest fakt, że z każdym rokiem liczba worków się zmniejsza. Nad jakością pracy i 

bezpieczeństwem młodzieży czuwali Iwona Przybylska i Beata Jóźwik.





Dzień Krajobrazu 
 Dzień Krajobrazu 2020 Zespół Szkół Technicznych w Kole

 Z okazji Dnia Krajobrazu uczniowie wykonali prezentacje na temat wysokich 

drzew , odbyła się również lekcja w terenie





Barwy jesieni wg uczniów klasy 2 LO 



Trochę biologii....uczniowie Zespołu Szkół
Technicznych w Kole



Lekcja o odpadach!!!

Zdalne lekcje nie muszą być nudne! W 

Zespole Szkół Technicznych w Kole uczennice 

klasy 2 Technikum Ochrony Środowiska na 

lekcji zdalnej z przedmiotu Gospodarka 
Odpadami oraz Ochrona Gleb wykonały prace 

z odpadów komunalnych nawiązując do 

tematu lekcji "Oddziaływanie odpadów 

komunalnych w środowisku " 





Konkurs Ekobohaterzy

W ogólnopolskim projekcie „Ekobohaterzy” naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy 

2TOŚ (Kornelia Winnicka, Zofia Krzaczek, Róża Bilińska, Maja Michalska, Dominika 

Śmigielska, Martyna Nowicka, Julka Bednarska , Maria Rzepecka, Karolina Pinkowska). 

Nad szatą graficzną projektu czuwali opiekunowie: Iwona Przybylska i Beata Jóźwik.

Jest to dla naszej szkoły ogromne wyróżnienie , ponieważ jako jedyne z województwa 

wielkopolskiego przeszły do etapu „Ekobohaterów” na szczeblu ogólnopolskim.

Celem projektu jest aktywizacja młodzieży do proekologicznego działania. 

Niestety nie udało się przejść do finału! Ale i tak jesteśmy dumni z naszych uczennic!





Akcja  „Ręcznie robione, a nie kupione”

Uczniowie naszej szkoły (klasy 2TOŚ i 3 TOŚ) w ramach 

kolejnego zadania z projektu Eko-szkola przystąpili do 

ogólnopolskiej akcji "Ręcznie robione , a nie kupione" , 

która polegała na wykonaniu upcyklingowych ozdób, 

upominków lub kartek świątecznych. Dzięki udziałowi 

w akcji nie tylko rozwijali kreatywność, ksztaltowali

wyobraźnię plastyczną, ale także poszerzali wiedzę z 

ochrony środowiska z zakresu gospodarowania 

odpadami.







CZY TO LATO CZY TO ZIMA SEGREGACJE CZAS 
ZACZYNAC!!!Jak powinniśmy segregować odpady ? Uczniowie 

Zespołu Szkół Technicznych w Kole po lekcji dotyczącej 

segregacji odpadów wykonali prace dotyczące segregacji 

odpadami komunalnymi.





Program minimalizacji odpadów



Światowy Dzień wody z PAH

 Nasza szkoła włączyła się w obchody Światowego Dnia Wody z 
Polską Akcją Humanitarną, który przypada na 22 marca. 

Uczniowie na lekcjach rozwiązywali quizy ,oglądali filmy o tej 
tematyce, rozważali jak brak wody mógłby wpłynąć na ich życie, 
poznali jakie działania Polska Akcja Humanitarna podejmuje w 
Afryce i jak pomaga się krajom zmagającym się z problemami 

wodnymi. Zajęcia pozwoliły jeszcze bardziej uświadomić uczniom 
jak zmieniły się na przestrzeni wieków losy wody oraz stosunek 

ludzi do niej.





AKCJA "NIE WIDAĆ MNIE, ALE U MNIE WSZYSTKO OK"



KONKURS FOTOGRAFICZNY „WIOSNA , WIOSNA 
,ACH TO TY!”



PRZYWRÓĆ NASZĄ ZIEMIĘ

22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi. Tegoroczne hasło tego święta 

to ''Przywróć naszą Ziemię’”.

 Mimo zajęć online nie zapomnieliśmy o naszej planecie. Odbyły się lekcje poświęcone tematyce 

proekologicznej. Młodzież z technikum ochrony środowiska przygotowała prezentacje na temat 

Dnia Ziemi, zagrożeń ekologicznych i piękna naszej planety , natomiast uczniowie klasy 1- technik 

analityk mieli za zadanie przygotować w domu ekologiczne środki czystości. 

 A co Ty możesz zrobić dla naszej planety?







Udział w webinariach „Lekcje z 

klimatem”





Dziękujemy za uwagę
Zespół Szkół Technicznych w Kole


