
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

w Sobótce 



Działania proekologiczne 
Edukacja proekologiczna realizowana jest w MOW w ramach projektów: 

• „RESO ZE ŚPIEWEM I NA PIESZO” 

- międzyszkolne warsztaty plastyczno-literackie; 

- warsztaty terenowe z pracownikami Ślężańskiego Parku Krajobrazowego; 

- konkursy, rajdy i wycieczki. 

• „WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA” 

- Międzyszkolne Forum Ekologiczne; 

- konkurs plastyczny , literacki i na prezentację multimedialną; 

- lekcje otwarte, meta plan, wykład i edukacyjne wycieczki. 

Pozostałe działania: 

• coroczne obchody Dnia Drzewa; 

• ponadregionalny konkurs „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”;  

• powiatowy konkurs ekologiczny: ,,OPRACOWANIE TRASY WYCIECZKI W 
NAJCIEKAWSZE MIEJSCA PRZYRODNICZE W POWIECIE WROCŁAWSKIM’’ pod 
patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego;  

• zajęcia fakultatywne w kl. II zsz: Edukacja prozdrowotna; 

• Koło Ekologiczne;  

• redagowanie dodatku do gazetki MOW „Nasze sprawy”; 

• współpraca z kołem Ligi Ochrony Przyrody przy SP w Świątnikach. 
 



Wycieczka do  
Karkonoskiego Parku Narodowego  

Zwiedziłyśmy Muzeum Przyrodnicze KPN  

w Jeleniej Górze, utrwalając zagadnienia  
ochrony przyrody i podziwiając panoramę 
Karkonoszy, niesamowite formy skalne  
i piękne okazy mineralogiczne.  

Najwięcej uwagi i czasu  

poświeciłyśmy żyjącym  

w Karkonoszach  
zwierzętom i roślinom. 



Podczas wycieczki  
• zwiedziłyśmy Muzeum 

Przyrodnicze w Jeleniej 
Górze, 

• podziwiałyśmy ruiny 
zamku Chojnik, 

• odwiedziłyśmy Park 
Miniatur Zabytków 
Dolnego Śląska. 



Dzień Drzewa 

W ramach tegorocznych obchodów:  
• opracowałyśmy Apel Matki Ziemi – Gai do uczniów  

SP w Świątnikach o podejmowanie kolejnych działań mających 
na celu ochronę przyrody, 

• tworzyłyśmy na zajęciach Koła Ekologicznego  
mapy mentalne dotyczące pomników przyrody, 

• sadziłyśmy drzewa, czyściłyśmy stare i zawieszały nowe budki 
lęgowe dla sikor naszych sprzymierzeńców w walce  
ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, 

• brałyśmy udział w międzyszkolnym w konkursie  
literackim i plastycznym dotyczącym ochrony przyrody, 

• wystąpiłyśmy z programem artystycznym podczas  
uroczystej akademii z okazji Dnia Drzewa  
w SP w Świątnikach, 

• uczestniczyłyśmy w kolejnych ekologicznych  
warsztatach plastycznych. 



 

 

W parku przy ośrodku grabiłyśmy i paliłyśmy liście 



Pod czujnym okiem p. dyrektora zakładaliśmy nowe  
i czyściliśmy stare karmniki. 



Panowie nauczyciele 
wraz z p. dyrektorem 

posadzili drzewka: 
czarną sosnę,  

sosnę himalajską, 
świerka srebrnego  
i świerka białego. 



Przedstawienie p.t. „O Księżniczce na ziarnku grochu” 
zagrałyśmy gościnnie w zaprzyjaźnionej  

Szkole Podstawowej w Świątnikach. 



Ekologiczne warsztaty 
plastyczne z udziałem  

artysty malarza,  
p. Władysława 
Dzielnickiego 

 zakończyły obchody 
Dnia Drzewa  



Wycieczka do … zwierząt  

• Do „Schroniska dla bezdomnych 
zwierząt” zabrałyśmy ze sobą to, 
co udało się nam zgromadzić:  
200 kg karmy suchej  
dla psów i kotów,  
siano, słomę, buraki  
i suche wysłodki. 

• Kolejnym etapem  
naszej wycieczki było  
najstarsze w Polsce  
Wrocławskie ZOO. 



Obrazy z pobytu w schronisku  
na długo pozostaną w naszej pamięci… 



Zaopatrzone w mini 
przewodnik po 
wrocławskim ogrodzie 
zoologicznym, ruszyłyśmy 
podglądać przygotowania  
zwierząt do zimy. 



Ponadregionalny Konkurs 
„POZNAJEMY PARKI 

KRAJOBRAZOWE POLSKI” 

• W konkursie wzięły udział reprezentacje 
Gimnazjum Gminnego w Sobótce  
oraz naszego Gimnazjum nr 3. 

• Wszyscy uczestnicy konkursu  
otrzymali pamiątkowe dyplomy. 



Po emocjach 
konkursowych był czas 
na wspólną integrację  
i wymianę wrażeń - przy 
słodkim poczęstunku. 



Warsztaty plastyczno-literackie  
„NATURA w MOTYWACH BOŻONARODZENIOWYCH”  

Po raz kolejny gościliśmy w naszym ośrodku  
Pana Czesława Rodziewicza, „Króla liściakowego”.  

Pod czujnym okiem Mistrza powstały piękne prace plastyczne  
o tematyce bożonarodzeniowej, wykonane przy użyciu 

zasuszonych liści, kwiatów i in. fragmentów natury. 
Tradycyjnie, w warsztatach wzięli udział uczniowie  

z zaprzyjaźnionych z nami szkół:  
• SP nr1 w Sobótce  - członkowie Klubu „4H”, 
• SP w Świątnikach - członkowie Koła Ligi Ochrony Przyrody, 
• Gimnazjum Gminnego w Sobótce - uczniowie klasy 
regionalnej. 





Spotkanie z Panem leśniczym 

 W mroźny styczniowy poranek, wyruszyłyśmy na 
zimową wycieczkę do lasu. Po drodze uczyłyśmy się 
rozpoznawać tropy zwierząt zostawiane na śniegu, 
zarówno na polach, jak i w samym lesie. Lekko zmarznięte 
dotarłyśmy do schroniska „Pod Wieżycą”, gdzie na 
drzewach zawiesiłyśmy tłuszczowe kule dla ptaków. 
Podczas wędrówki spotkałyśmy w lesie kilka grup saren 
poszukujących pożywienia.  
Jedna z nich była kontuzjowana,  
było nam przykro, że nie mogłyśmy  
jej pomóc. Widziałyśmy tropy  
dzików i ich miejsca żerowania,  
ślady przemieszczania się lisa  
i puste gniazda ptaków.  



Zima w lesie jest równie fascynująca jak lato… 



Ekologiczne warsztaty plastyczne  
„Przyroda Ślężańskiego Parku Krajobrazowego  

w zimowej szacie”  

Mając w pamięci obraz lasu,  
podziwiany przez nas  
podczas wycieczki dydaktycznej  
z p. leśniczym oraz stosując się  
do cennych wskazówek  
naszego mistrza pędzla,  
p.Dzielnickiego, przystąpiłyśmy  
do tworzenia własnych prac.  
Ich rezultat został uwidoczniony  
na korytarzach szkoły… 



A oto kilka prac 
powstałych podczas 

ekologicznych 
warsztatów 

plastycznych 



Międzyszkolne Forum Ekologiczne 

Forum stanowiło uwieńczenie wszystkich działań  
podjętych wokół projektu  

„WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA”.  
 

Do udziału w nim zaproszono  opiekunów i reprezentantów 
czterech biorących udział w projekcie szkół: 

• SP w Świątnikach, 

• SP nr 1  Sobótce, 

• Gimnazjum Gminnego w Sobótce, 

• Gimnazjum nr 3 w Sobótce –  

gospodarze. 



W nastrój forum 
wprowadziła nas 
poezja śpiewana 



Tematyczną inscenizację o sposobach oszczędzania wody 
przygotowała kl. I zsz 



Gość honorowy forum - p. Bogdan Montana,  
chemik i badacz problematyki uzdatniania wody,   

wygłosił interesujący wykład o wodzie. 



Podczas  forum 
rozstrzygnięto konkursy: 
plastyczny, literacki 
oraz na prezentację 
multimedialną. 
Laureaci prezentowali 
swoje prace. 
 



Przeprowadzono błyskawiczny 
konkurs o wodzie –  
z wykorzystaniem tablicy 
interaktywnej.  
P. dyrektor wręczył licznym 
laureatom nagrody,  
a wszystkim uczestnikom 
pamiątkowe dyplomy. 
Tradycyjnie, odbyło się 
„Czytanie dzieciom” 



Wycieczka  
do Stacji Uzdatniania Wody w Świątnikach  

• Podczas wycieczki poznaliśmy metody 
wydobywania i uzdatniania wody 
pitnej. 

•Sprawdziliśmy jak rosną drzewka 
sadzone przez nas rok temu na 
terenie stacji. 

•Odwiedziliśmy zaprzyjaźnione  
z nami stróżujące psy. 

•Uratowaliśmy jaszczurkę, która 
wpadła do wybetonowanej studzienki. 



Tutaj przyszło zrozumienie  
o konieczności oszczędzania wody… 



Wycieczka do oczyszczalni ścieków  

Podczas wycieczki miałyśmy okazję poznać metody 
mechanicznego, chemicznego i biologicznego 
oczyszczania ścieków komunalnych. Ponieważ 
oczyszczalnia podlega obecnie modernizacji, 

umówiliśmy się na jej ponowne zwiedzanie jesienią. 



Wycieczka szlakiem  
„Źródeł Masywu Ślęży”  

Maszerując malowniczymi szlakami  
Ślężańskiego Parku Krajobrazowego,  
odbyłyśmy ćwiczenia warsztatowe na temat  
znajomości flory i fauny Masywu Ślęży. 
Słuchając opowieści pracownika parku,  
uczennice wypełniały karty pracy.  
Mistrzynią w tej sztuce 
okazała się uczennica klasy II g –  
Magdalena Krumpolc.  



Podziwiałyśmy budzącą się do życia przyrodę…  



Zwiedzanie rozpoczęłyśmy w okolicach Lubomierza, 
gdzie mieści się muzeum Kargula i Pawlaka. W muzeum 
zgromadzone są eksponaty dotyczące życia i pracy na 
roli z lat 40. XX wieku. Następnie, w Gryfowie Śląskim 
poznałyśmy historię jedynego w Europie pomnika 
wagarowicza, który uratował miasto przed powodzą. 
Przejeżdżając do Leśnej,  podziwiałyśmy potężną tamę 
na Bobrze w Pilchowicach. Ogromną atrakcją było 
obejrzenie znanego Zamku Czocha, skąd przeszłyśmy 
ścieżką dydaktyczną „Dolina Kwisy”. W drodze 
powrotnej zwiedzałyśmy zamek w Bolkowie.  
Z jego wież obronnych roztaczała się  
przepiękna, wiosenna panorama Dolnego Śląska. 

Wycieczka autokarowa do Zamku Czocha  

http://www.icone-gif.com/gif/vehicules/bus/bus015.gif


To była niezapomniana, pełna atrakcji wycieczka… 

http://www.icone-gif.com/gif/vehicules/bus/bus015.gif


Akcja „Gaje dla Gai” 

Tradycyjnie, na zakończenie 
roku szkolnego, absolwenci 
gimnazjum i zasadniczej 
szkoły zawodowej zostawiają 
po sobie symboliczny ślad  
– zasadzone drzewko… 



Tradycyjnie,  

w akcję sadzenia drzewek  

na terenie naszego ośrodka, 

włączają się  

nasi nauczyciele emeryci. 



Odpowiedzialni i współpraca 

• Autorki projektu „RESO ZE ŚPIEWEM I NA PIESZO”:  
Iwona Stankiewicz, Ewa Dąbrowska; 

• Autora projektu „WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA”: Iwona Stankiewicz; 

• Opracowanie konkursów literackich, plastycznych i na prezentację 
multimedialną: Małgorzata Młynarczyk, Mariola Prendecka,  
Ewa Dąbrowska; 

• Przygotowanie i prowadzenie cyklicznych warsztatów plastyczno-
literackich: Iwona Stankiewicz, Ewa Dąbrowska, Mariola Prendecka; 

• Wycieczki i ćwiczenia terenowe; opiekun Koła Ekologicznego:  
Iwona Stankiewicz; 

• Redagowanie dodatku do gazetki MOW „NASZE SPRAWY”:  
Małgorzata Młynarczyk, Iwona Stankiewicz; 

• Opracowanie dyplomów i komputerowa obsługa imprez  
oraz promocja na stronie www.mow.sobotka.pl: Mariola Prendecka; 

• Opieka merytoryczna: dyrektor Piotr Kaczmarzyk. 



Prezentację opracowały: 

MARIOLA PRENDECKA 
 

EWA DĄBROWSKA 


