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Nasz projekt EKOLOGICZNA CHOINKA rozpoczął się 22 XI. W tym dniu dzieci 
dowiedziały się o konieczności zbierania opakowań. Jednocześnie, drogą mailową 
rodzice dzieci zostali powiadomieni i projekcie wykonania choinek, a także o zbiórce 
elektrośmieci. Osobą odpowiedzialna była p. Dorota Luberda.  
W kolejnych dniach dzieci przynosiły do szkoły elektrośmieci, co było powodem do 
odbycia wielu cennych dyskusji na temat konieczności właściwego traktowania 
zużytego sprzętu. Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem całej 
społeczności szkolnej, nie tylko klas 4-6. 
W czasie warsztatów plastycznych 30 XI i 7 XII, z grupą dzieci p. Anna Kordys 
wykonała ekologiczne choinki. Do wykonania tychże zostały użyte tylko materiały 
pochodzące ze zbiórki opakowań. Znalazły się tu przedmioty przyniesione przez 
dzieci z domu – zgodnie z hasłem „dajmy drugie życie opakowaniom” – oraz te, 
które dostarczyli zaangażowani rodzice. Wśród tych przedmiotów znalazły się 
np. opakowania papieru z drukarni, które są podstawą przestrzennych choinek.  
W naszej szkole, w tym roku nie ma „żywej” choinki. Są te, które dzieci wykonały 
same z opakowań po selektywnej zbiórce. 
 
Happening – ekologiczna choinka – miał przekazać jak ważna jest selektywna 
zbiórka i możliwe drugie życie odpadów. Celem akcji było również uświadomienie 
jak dużo zbędnych opakowań kupujemy, przez co produkujemy odpady, marnujemy 
wodę, wytwarzamy CO2 i postępujemy nie ekonomicznie. W czasie happeningu  
uwaga dzieci skupiona była, nie tylko na estetycznym wykonaniu choinki, ale 
również nad rozpoznaniem opakowania. To prowokowało dyskusję: czy to 
opakowanie naprawdę było potrzebne. Uczyliśmy w ten sposób samoświadomości 
przyszłego konsumenta. Uwrażliwiliśmy również naszych podopiecznych na problem 
ponownego wykorzystania opakowania. Życie pudełka, rurki od papieru toaletowego 
czy plastikowej butelki nie musi skończyć się po jednym użyciu – zgodnie z zasadą 
„reuse” uczymy świadomego wykorzystania opakowań po raz kolejny. 
 
Celem akcji EKOLOGICZNA CHOINKA było uświadomienie szerokiej społeczności 
szkolnej problemu odpadów. 
Wykonanie estetycznych, pięknych choinek zdobiących szkołę w okresie świąt  
promowało selektywna zbiórkę odpadów i pokazywało inne spojrzenie na tzw. 
śmieć. Odbiorcami akcji byli uczniowie klas 4-6, ale bezpośrednio zaangażowanych 
w happening było ok. 20 osób. Nieoczekiwanie działania rozszerzyły się na całą 
społeczność szkolną.  
W czasie akcji osiągnięto założone cele – wzmocniono wrażliwość dzieci jako 
świadomych konsumentów, pokazano jak ponownie wykorzystać odpady 
i podkreślono konieczność selektywnej zbiórki.  
Osiągnięcie powyższych celów ma charakter krótkotrwały i z pewnością wymaga 



wzmacniania. Prowokuje jednak do działania zarówno dorosłych, rodziców, 
nauczycieli, jak i dzieci. Aktywność proekologiczna jest wpisana w życie Społecznej 
Szkoły Podstawowej nr 26, zgodnie z hasłem: „Ziemi nie dostałeś w prezencie, 
pożyczyłeś ją od swoich dzieci”. 
 
W czasie trwania akcji dzieci dowiedziały się również o konieczności właściwego 
składowania elektrośmieci i konieczności właściwego postępowania z urządzeniem 
nie nadającym się do użytku. Góra elektrośmieci unaoczniła dzieciom i ich rodzicom 
skalę problemu i sprowokowała do działań ekologicznych.  
Zbiórka trwała od 23 XI do 8 XII. Wśród zużytych urządzeń były: telefony i ładowarki 
komórkowe, komputery i monitory, magnetofony, żelazka, odkurzacz, suszarki, 
lokówki, szczoteczki do zębów, zabawki, mały sprzęt AGD. 
Urządzenia przynosiły dzieci, rodzice, nauczyciele do pracowni przyrodniczej. Efekty 
zbiórki były zadawalające. Koordynator p. Dorota Luberda spotkała się z wieloma 
słowami uznania i poparcia dla takiej akcji na terenie szkoły ze strony rodziców 
i nauczycieli. 
 


