Nasza szkoła wzięła udział w programie Wiem, o co dbam ! Podstawy o ochronie
powietrza.
Do udziału w tym programie zaprosiła nas Pani Elżbieta Kłapa – Urbańska
z Pracowni Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida
w Krakowie oraz pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej .
Naszym celem było
 zwrócenie naszej uwagi na potrzebę ochrony powietrza w naszym mieście oraz
wskazać sposoby, dzięki którym możemy chronić powietrze którym oddychamy.
Program składał się z wielu działań: wykładu, badania zanieczyszczenia powietrza, warsztatów
laboratoryjnych na Politechnice Krakowskiej. Czeka nas jeszcze Turniej Wiedzy o Środowisku i
Spotkanie Młodych Ekologów, oraz powtórne badanie zanieczyszczenia powietrza w maju.

6 kwietnia zespoły projektowe zorganizowały spotkanie informacyjne na terenie naszej
szkoły pt.
” W SP88 WIEMY O CO DBAMY”.
Spotkanie nawiązywało do Dnia Ziemi, które w 2016 roku odbywa się pod hasłem "Palący temat - niska
emisja!".

Pracę uczniów oceniało jury w składzie:
p. Beata Smolska – Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa
p. Weronika Wójcik – doktorantka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej
p. Elżbieta Urbańska-Kłapa – Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury
im.C.K.Norwida
Nasza grupa projektowa w trakcie spotkania przedstawiła:
 ankietę,
 sondaż i zajęcia z młodszymi klasami,
 piosenkę, prelekcję dla klas starszych z wykorzystaniem prezentacji pani Weroniki
Wójcik,
 badanie stanu zanieczyszczenia powietrza tlenkiem azotu i tlenkiem siarki,
 obserwację zapylenia,
 przekazały ulotkę przewodniczącym klas,
 wywiad ze specjalistą,
 bajkę – film o Smogosmoku,
 transparenty, plakaty wykonywali uczniowie klas 4 – 6 indywidualnie i na zajęciach z
plastyki.
W celach badawczych uczniowie wykonali ankietę: Natalia Dudek i Grzegorz Jania, a sondaż:
Wiktoria i Agnieszka Pijanowska. Aga Ruchwa obserwowała stan zapylenia powietrza na swoim
osiedlu. O tlenkach azotu i tlenkach siarki w powietrzu usłyszeliśmy dzięki uczniom: Konrad
Małek i Katarzyna Ciałowicz. Kaja Garlewicz i Alicja Selega w klasach 4 – 6 z wykorzystaniem
prezentacji Pani Weroniki Wójcik poinformowały uczniów jakie są przyczyny zanieczyszczeń
powietrza, jak możemy chronić się przed smogiem. Lilia Klima i Martyna Stanisławczyk
przedstawiły przygotowaną przez siebie ulotkę przewodniczącym każdej klasy. Wywiad z
ekspertem w dziedzinie zanieczyszczeń powietrza z dr. hab. inż. Maciejem Maneckim prof. AGH
w Krakowie przedstawiły Małgorzata Bajda i Julia Cyganik. Bajkę- film przygotowali: Miłosz
Kosecki, Aleksandra Fust, Daria Kasprzyk, Emilia Pałac, Kamil Sawicki i Kinga Włodarska. A
NA ZAKOŃCZENIE zaśpiewały Kaja i Alicja.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy  czekamy na werdykt jury

