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Co nas zainspirowało do realizacji 
projektu?

Jesteśmy najmniejszą szkołą w powiecie lubińskim, która od 
wielu lat angażuje się w działania proekologiczne. Wielokrotnie 
otrzymaliśmy certyfikat „Zielona Flaga”. Obecnie poszerzamy 
nasze działania ekologiczne.  Założyliśmy plantację edukacyjną 
drzew tlenowych Oxytree  oraz edukacyjną pasiekę. Na bieżąco 
staramy się uzupełniać florę wokół naszej szkoły wykorzystując 
przede wszystkim rośliny miododajne. Organizujemy lekcje dla 
uczniów, które mają na celu podnosić wiedzę uczniów w dziedzinie 
ekologii. Jako szkoła staramy się uczestniczyć w konkursach o 
tematyce ekologicznej np. Ogólnopolski konkurs „Bliżej Pszczół” . 
Systematycznie uczestniczymy w akcjach: Sprzątanie Świata czy 
Listy do Ziemi. 

Projekt w którym wzięliśmy udział był dla nas kolejnym 
krokiem do kontynuacji podjętych wcześniej działań, ale także 
początkiem do realizacji nowych min. utworzenia łąki miododajnej 
oraz aranżacji roślin ozdobnych w formie poletka edukacyjnego 
roślin miododajnych, które są niezbędne dla naszych pszczół … i 
wiele innych.  



Zapraszamy do zapoznania się 

z naszą prezentacją



Fotorelacja z naszych działań



Przygotowanie terenu i wysiew facelii







Produkcja i nasadzenia własnych sadzonek lawendy





Nasadzenia krzewów miododajnych

Rośliny zakupione w ramach projektu



Wiosna 







Przygotowanie oczka wodnego – woda dla pszczół





Chwila przerwy….















Nasze domki dla pszczół



Nasza pasieka edukacyjna









Zdjęcia owadów wykonane przez uczniów

Adrian opiekun



Magda Mateusz 



Cyprian 



Julita Asia 



Przemek Konrad



Zajęcia z wykorzystaniem materiałów 
edukacyjnych







Krótkie podsumowanie



Nasze działania zrealizowane w ramach 

projektu:

 Nasadzenia i wysiew roślin miododajnych

 Rozpoznawanie gatunków roślin miododajnych

 Obserwacja pszczół korzystających z roślin 
miododajnych

 Obserwacja pszczół w ulu

 Praca w pasiece edukacyjnej

 Zajęcia edukacyjne

 Spotkanie edukacyjne



Co zakupiliśmy w ramach projektu:

 Rośliny miododajne min:

- Budleja

- Pięciornik

- Szałwia lekarska i fioletowa

- Tawuła

- Hortensja 

 Ziemia

 Podręczniki (przewodniki)



Dziękujemy za możliwość 

udziału w projekcie

Uczniowie ZSCKR w Rudnej


