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W szczególności jesienią i na wiosnę widać unoszące się w powietrzu dymy składające się nie tylko z
zanieczyszczeń pyłowych ale także gazów: duszących, szczypiących w oczy, śmierdzących.
Nie jesteśmy na tyle dorośli by decydować o wielu sprawach związanych z ogrzewaniem, spalaniem, zatruwaniem
powietrza, ale chcemy powiedzieć, że zauważamy problem i chcemy coś z tym zrobić. Przystąpiliśmy więc z dużym
entuzjazmem do projektu. Zaplanowaliśmy różne zadania, które mają na celu nie tylko zdobycie większej wiedzy
przez nas samych, ale także i innych uczniów naszej szkoły, rodziców oraz mieszkańców Kałuszyna i gminy.
Opracowaliśmy plan działań.
- przeprowadziliśmy wśród mieszkańców Kałuszyna i gminy ankiety na temat niskiej emisji, oszczędzaniu ciepła,
skutkach zanieczyszczeń,
- przeprowadziliśmy ankietę z przedstawicielem Gminy,
- wykonaliśmy gazetkę ścienną na korytarzu szkolnym o odpadach wytwarzanych w gospodarstwach domowych oraz
ich segregacji,
- wykonaliśmy gazetkę tematyczną o ograniczeniu niskiej emisji w gminach, która została wyeksponowana
w pracowni biologicznej,
- zaprosiliśmy przedstawiciela Straży Pożarnej z Mińska Mazowieckiego i wysłuchaliśmy prelekcji o zagrożeniach
wypalania traw. W spotkaniu, które odbyło się w sali gimnastycznej uczestniczyli uczniowie z wszystkich trzecich klas
oraz I b,
- przeprowadziliśmy monitoring spalań w Kałuszynie i wykonaliśmy zdjęcia dokumentujące to działanie,
- zachęciliśmy dwunastu nauczycieli do odbycia szkolenia e-learningowego na temat niskiej emisji i jej zagrożeń.
7. ZBIÓRKA MAKULATURY (jesienią i na wiosnę).
8. PRACE W SZKOLNYM OGRODZIE BOTANICZNYM
Za realizację projektu otrzymaliśmy narody o wartości 900 zł.: aparat fotograficzny,
dwie książki (atlas roślin i zwierząt), wskaźnik laserowy oraz dyplom.
M. Wereda - Opiekun Koła Ekologicznego

Gimnazjaliści na niezwykłych lekcjach w Zamku Królewskim w Warszawie
- Muzeum Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej
Od wielu lat Gimnazjum w Kałuszynie bierze
udział w programie edukacyjnym Bernardo
Bellotto ambasadorem kultury, dzięki któremu
młodzież ma okazję brać udział w niezwykle
wartościowych
warsztatach,
uczyć
się
w murach siedziby polskich władców.
20. maja uczniowie klasy I b wzięli udział
w niezwykłej lekcji historii. Mieli okazję spojrzeć
na polskich władców przez pryzmat niezwykle
nowatorskiej koncepcji Waldemara Świerzego,
który stworzył
XXI-wieczny poczet królów
Polski.
Artysta
postanowił zdjąć z nich
majestat, chwałę, potęgę na rzecz słabości,
ułomności, wad. Na swych obrazach-plakatach
postanowił ukazać ludzie twarze pełne emocji,
bólu, lęku, odzwierciedlające cechy charakteru,
bardzo często dalekie od tych, jakie nadał im
Jan Matejko, tworząc swój poczet królów Polski
w XIX wieku,
utrwalony w świadomości
każdego Polaka.
Równie ciekawym doświadczeniem było spotkanie z popkulturą w wydaniu beat boxu. Pierwszoklasiści przekonali
się, że ludzkie ciało jest doskonałym instrumentem muzycznym, z którego wydobyć można znakomite dźwięki, dla
którego jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia. Beat box to dowód na to, że z niczego można stworzyć COŚ
naprawdę niezwykłego!
Ukoronowaniem środowych zajęć w Zamku były warsztaty o manipulacji, języku reklam i propagandzie. Pani
Weronika Chrapońska w niezwykle ciekawy sposób ukazała mechanizmy działające w największej dźwigni handlu
XXI wieku jaką jest reklama. Gimnazjaliści okazali się pojętnymi uczniami. W ciągu zaledwie kilku minut stworzyli
reklamy ukierunkowane na konkretne typy odbiorców, uwzględniające ich potrzeby, będące majstersztykiem
manipulacji.
Połączenie trzech jakże różnych dziedzin kultury w ciągu zaledwie kilku godzin w murach Zamku, których nie
oszczędziła brutalna zawierucha wojny, musiało dać niezwykły efekt - refleksję, euforię, coś, co pozostanie
w świadomości na dłużej. Później spacer po Krakowskim Przedmieściu i niedosyt połączony z postanowieniem, że
wrócimy tu w czerwcu.
M. Kosmalska
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