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ZBOROWSKIE NA MAPIE POLSKI:
 województwo śląskie
 powiat lubliniecki
 gmina Ciasna

NASZA GMINA CIASNA

ZBOROWSKIE

Wieś Zborowskie należy do malowniczego zakątka
Powiatu Lublinieckiego położonego nad Liswartą i Potokiem
Jeżowskim. Znajduje się w samym centrum Parku
Krajobrazowego ,,Lasy nad Górną Liswartą”. Otoczona jest z
trzech stron lasami, stąd też, według historii wywodzi się jej
nazwa: bór – początkowa nazwa Borowe - osada leśna obecnie Zborowskie.
Szkoła nasza leży w samym centrum wsi. Od wielu lat
prowadzimy edukację leśną, współpracując z miejscowymi
leśnikami. Podczas spotkań edukacyjnych w szkole i w terenie
uczniowie wzbogacają swoje wiadomości o faunie i florze
okolicznych lasów. Wielokrotnie podejmowaliśmy różne
zadania mające na celu poprawę czystości naszej wioski i
terenów leśnych, mając na uwadze fakt, że las to największe
bogactwo naturalne, o które należy się troszczyć jak o swój
własny dom.
Wiosną 2006 roku we współpracy z miejscowymi
leśnikami przystąpiliśmy do konkursu „I ty posadź swoje
drzewko”, dzięki któremu zadrzewiliśmy teren wokół szkoły i
utworzyliśmy „zieloną klasę”. Zadrzewianie było wykonane
fizycznie przez dzieci, aby mogły dobrze poznać „smak”
samodzielnego posadzenia drzewa, krzewu, a następnie o nie
zadbać.
Szkoła nasza była również współorganizatorem
tworzenia ścieżek edukacyjnych. Jedną z nich jest ścieżka
dydaktyczno - przyrodnicza, której stanowiska obejmują
między innymi: ekosystem łąki, pola, stawu i lasu. Co roku
jest ona realizowana na lekcjach przyrody, nie tylko z
podręczników, ale również poprzez bezpośredni kontakt z
naturą.
Poprzez wędrówki drugą ścieżką edukacji leśnej,
uczestniczymy w poznawaniu walorów przyrodniczych
okolicznych lasów, z elementami historii wioski, wykonanej

przez leśnictwo w Zborowskiem. Uczniowie zobowiązali się
podczas uroczystego otwarcia tej ścieżki - do utrzymywania
porządku wzdłuż jej trasy. Przy okazji prac porządkowych
odbywają się również zajęcia z edukacji leśnej z leśnikiem. W
tym roku z uwagi na zniszczenia drzewostanów od okiści i
szadzi, obowiązywał zakaz wstępu do lasu, z tego też powodu
nie odbywały się zajęcia w lesie - częściej zapraszaliśmy
leśników do naszej szkoły.
Edukacja leśna odbywa się nie tylko wśród dzieci na
terenie naszej szkoły, ale również w środowisku lokalnym np.:
• podczas akcji „Sprzątania Świata”/ rozwieszamy
plakaty dotyczące ochrony środowiska i czystości lasów,
wykonane przez dzieci/,
•

spotkań z rodzicami / na zebraniach i różnych
imprezach okolicznościowych/,

•

Festynów: Dzień Strażaka, Dniach Gminy Ciasna.

Przystępując w tym roku szkolnym do Ogólnopolskiego
Konkursu „Czysty las” wybraliśmy kategorię „Leśna
Edukacja Dzieci”, która dotyczy działań propagujących
wiedzę o lesie, właściwych zachowań w lesie oraz
kształtujących wrażliwość i szacunek dla ojczystej przyrody.
Swoje działania postanowiliśmy zrealizować w trzech
zagadnieniach:
1. edukacja leśna w szkole,
2. edukacja leśna poza szkołą: wioska, gmina, powiat,
3. edukacja leśna na wycieczkach – z cyklu ”Podróże
kształcą”.

Okres naszych działań rozpoczęliśmy z początkiem
roku szkolnego 2009/2010.
W konkursie uczestniczyło 71 uczniów /100%/ naszej
szkoły, oraz 6 nauczycieli.
Głównymi celami naszego przystąpienia do konkursu było:
• zapoznanie

uczniów

z

nową

formą

ochrony

obszarów leśnych w europejskiej sieci Natura 2000,
• poznanie pracy leśników związanej z ochroną
przyrody,
• kształcenie

umiejętności

rozpoznawania

przez

uczniów gatunków roślin i zwierząt chronionych,
• kształtowanie właściwych zachowań w lesie i na
obszarach chronionych,
• kształcenie

wrażliwości

na

przyrody.
Formy pracy:
 pogadanki,
 spotkania z leśnikiem,
 foldery przyrodnicze,
 prace plastyczno- przyrodnicze,
 wystawy,
 wyjścia w teren,
 działalność praktyczna w terenie,
 wycieczki.

piękno

ojczystej

Realizacja naszych działań:
1. 16.09.09 r. – „Wycieczka do Ojcowa”.
/43 uczniów, 4 opiekunów/ Przed wejściem do Ojcowskiego
Parku Narodowego uczestnicy zapoznali się z regulaminem
właściwego zachowania się na terenie objętym ochroną. W
czasie wycieczki dzieci zwiedziły: zamek w Pieskowej Skale
i Ojcowie oraz Dolinę Prądnika, która jest jedną z form
ochrony w ramach sieci Natura 2000. Przewodnik /leśnik/
zapoznał uczniów z licznymi zjawiskami krasowymi:
wapienne ostańce, formy skalne o oryginalnych kształtach,
jaskinie /Ciemna i Grota Łokietka/ oraz rzadkimi gatunkami
roślin i zwierząt chronionych. Dzieci szczególnie zapamiętały:
brzozę ojcowską oraz nietoperze, które zalatują także w
okresie letnim do naszych lasów. Poznały las liściasty, w
postaci buczyny, która u nas nie występuje, chociaż w historii
naszych lasów to ona była częstym drzewostanem.

2. 18.09.2009 r. – „Sprzątanie Świata”.
Jak co roku, przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji sprzątania.
Brali w niej udział wszyscy uczniowie naszej szkoły /71
uczniów/ pod opieką wychowawców. Klasy I-III sprzątały
tereny położone bliżej szkoły, tj. ulice: Fabryczna, Myśliwska,
Główna, Polna i Tylna. Natomiast klasy starsze obszary leśne
– głównie wejścia do lasów. Akcję sprzątania poprzedziliśmy
wykonaniem
plakatów
o
czystości
środowiska
przyrodniczego, które zostały wykorzystane na wystawę z
okazji Dnia Ziemi w kwietniu 2010 r. Zebraliśmy kilkanaście

worków śmieci o łącznej ilości ok. 1300 l. pochodzących
głównie z gospodarstw domowych. Pracownicy gminy Ciasna
pomogli nam w wywiezieniu nieczystości na wysypisko
śmieci.

3. Wrzesień – październik. Wycieczki do lasu.
Po zapoznaniu się na lekcjach przyrody z różnorodnością
grzybów, roślin i zwierząt chronionych w naszych lasach
odbyły się wycieczki do lasu, gdzie w środowisku naturalnym
rozpoznawaliśmy wcześniej poznane gatunki. Następnym
etapem było wykonanie techniką komputerową folderów o
powyższej tematyce. Foldery te były wystawione na
korytarzach szkoły i udostępnione uczniom i rodzicom. Prace
wykonali uczniowie klas IV-VI - 42 uczniów. Uczniowie klas
młodszych /I-III – 29 uczniów/ wykonywali prace plastycznotechniczne: „Jeże pod muchomorami”.

Wystawka „Jeżyków pod muchomorami” wykonana przez
klasy młodsze.
4.

Październik.

Po części teoretycznej na temat: „Budowa warstwowa lasu”
odbyły się kolejne wycieczki tematyczne do lasu, podczas
których uczniowie rozpoznawali jego warstwy w terenie klasa III i IV /23 uczniów/.

Rozpoznawanie warstw budowy lasu w terenie.
5. 16.11.2009 r.”Jesień”
Odbyła się akademia szkolna o tematyce jesiennej. Klasa I
i II /21 uczniów/ przedstawiły inscenizację o
przygotowaniach zwierząt leśnych do przetrwania zimy oraz
o tym, jak my ludzie możemy im w tym pomóc.

Występ dzieci w inscenizacji: „W lesie”.
6. Październik – listopad. Zbiórka żołędzi.
Ogłoszenie zbiórki żołędzi przez Koło Łowieckie „Bażant” z
Siemianowic Śląskich w ramach akcji dokarmiania zwierząt
zimą. Zwycięzca akcji zebrał 100 kg żołędzi. Uczestnicy
zbiórki /25 uczniów/ zostali zaproszeni przez organizatorów na
uroczyste wręczenie nagród i ognisko. Powyższa akcja, miała
na celu uświadomienie uczniom, iż drzewo- DĄB, który jest w

herbie naszej gminy, stanowi ważny element w łańcuchu
pokarmowym leśnych zwierząt.

7. 13.01.2010r. Spotkanie z leśnikiem.
Pogadanka na temat żywiołów okiści i szadzi w naszych
lasach - związanych z tym zagrożeń i zakazie wstępu do lasu.
Poruszone zostały również tematy o dokarmianiu zwierząt w
czasie zimy na polach i w ogrodach przy domostwach. Dzieci
mogły również zobaczyć eksponaty zwierząt: borsuk, jenot,
kuropatwa i bażant. Klasy I - III – 29 uczniów.

Pani leśnik przedstawia eksponaty zwierząt.

8. Styczeń – luty – marzec.
Prowadzimy akcję: „Pomagamy ptakom przetrwać zimę”.
Systematyczne dokarmianie ptaków w karmnikach
rozmieszczonych na podwórku szkolnym. /71 uczniów/ Karmę
/słonecznik/ otrzymaliśmy od leśnictwa. Ogłoszony został
również konkurs na karmnik i budki lęgowe. Temat
konkursu był trudny, do samodzielnego wykonania przez
dzieci, w związku z tym do pomocy zaprosiliśmy rodziców,
powodując tym, uwrażliwienie na powyższy problem również
ludzi dorosłych. Ptaki są ulubionym tematem poznawczym dla
dzieci, szczególnie w okresie zimy. Lubią obserwować
zachowania ptaków w karmnikach, np.: sikorki, dzwońce,
gile,
wróble,
mazurki,
szczygły,
dzięcioły…
Systematycznie w klasach przeprowadzano pogadanki o
konieczności ochrony ptaków, szczególnie tych najbardziej
zagrożonych, a spotykanych na naszych terenach /bocian,
jeżyk/.

9. 26.03.2010 r.
Jak co roku na wiosnę zostały przeprowadzone przez
nauczycieli w klasach I-VI /71 uczniów/ pogadanki na temat
szkodliwości dla ekosystemu łąki oraz zagrożenia
pożarowego dla lasu podczas wypalania traw. Zadaniem
uczniów było przekazanie tych wiadomości rodzicom celem
wspólnych, rodzinnych rozmów na wyżej wymienione tematydzieci edukują dorosłych.

Las i łąka zagrożone wypalaniem traw. Piękno naszej
przyrody.

10. 22.04.2010 r. Międzynarodowy Dzień
Ziemi.
Na początku miesiąca został ogłoszony konkurs na
najciekawsze hasło na temat: „Czysty las” oraz wykonanie
plakatów i innych elementów dekoracyjnych o tematyce
ekologicznej związanych z lasem i Świętem Ziemi. Tego dnia
w naszej szkole miała miejsce uroczysta akademia z udziałem
zaproszonego gościa - pani leśnik. W programie m.in.:
-inscenizacja „Eko – Kapturek” w wykonaniu klas I – III,
-rozpoznawanie roślin zielnych, drzew i krzewów / w tym
również chronionych/ na podstawie żywych okazów
przyniesionych przez leśnika,
-przeprowadzono również konkurs z wiedzy przyrodniczoekologicznej dotyczący w szczególności ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt,
-przyznanie odznak „Przyjaciel Przyrody”
-wręczono nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Lubliniec
zwycięzcom konkursu na najciekawsze hasło „Czysty las”.
Wygrało hasło: „W lesie tak jak w domu, nie pozwól
śmiecić nikomu!”. Liczba uczestników konkursu – 23
uczniów. Dekoracją uroczystości było Eko – Drzewo, którego
liście zostały wykonane z haseł konkursowych. W dniu
następnym odbyła się edukacja leśna dla przedszkolaków,
którzy obejrzeli wystawę plakatów oraz przedstawienie,
zostali zapoznani z konkursowymi hasłami, przygotowano
również dla nich konkurs przyrodniczy i przyznano odznaki
„Przyjaciel Przyrody”. Przygotowanie tej uroczystości zajęło
nam wiele czasu /przygotowana przez 3 nauczycieli/, ale
satysfakcją dla nas jest to, że wszystkim bardzo się podobało,
a założone przez nas cele zostały osiągnięte.

Święto Ziemi w wierszach i piosenkach.

Wręczanie nagród za konkurs na najciekawsze hasło.

11.

23.04.2010 r. „Czysto wokół nas”.

Sprzątanie terenów najbliższej okolicy szkoły przez klasy I –
III /29 uczniów/. Edukacja poza szkołą dla środowiska –
wywieszenie plakatów i haseł konkursowych w witrynach
sklepowych i sołeckich tablicach ogłoszeniowych.

Klasa I w akcji sprzątania najbliższej okolicy.

12. 09.05.2010r. „Festyn Strażacki”.
Festyn został zorganizowany z okazji 85 – rocznicy powstania
OSP w Zborowskiem. Uczniowie klas IV – VI /15 uczniów/
przedstawili inscenizację o tematyce zagrożeń pożarowych w
domu i w lesie.

Uczniowie klas IV-VI w inscenizacji na Festynie Strażackim.

13. 25.05.2010 r. Dzień Mamy.
Na uroczystość zaproszono panią leśnik, panią sekretarz
gminy Ciasna, dyrektora naszej szkoły i wszystkie mamy
uczniów klas I – III /29 uczniów i 30 gości/. Pani leśnik
powiadomiła mamy o przystąpieniu naszej szkoły do
ogólnopolskiego konkursu „Czysty las”. Został ogłoszony
konkurs na rodzinną pracę plastyczną wykonaną z
materiałów nazbieranych w lesie. Na korytarzu szkolnym
dla zaproszonych gości przygotowano wystawę: folderów
grzyby, rośliny i zwierzęta chronione, oraz plakatów i prac
plastycznych związanych z ochroną przyrody. Uroczystość
zakończono późnym wieczorem w plenerze ogniskiem z
pieczeniem kiełbasek.
Wielkim zaskoczeniem dla nas, okazała się informacja leśnika, o
zalanym wodami powodziowymi rezerwacie ,,Łęg nad Młynówką”,
który znajduje się w odległości 4 km od naszej szkoły, a który ma
szansę zostać uznanym za Naturę 2000. Szczególnie cennymi są
siedliska łęgowe, chronione w tym miejscu.

Pani leśnik: M. Matejczyk

Pani sekretarz: A. Pogoda

14.10.06.2010r. Wycieczka rowerowa.
Wczesnym rankiem dzieci wraz z opiekunami - trasą przez las
/około 2 km /wyruszyły rowerami na Pawełki do schroniska
młodzieżowego, gdzie rozpaliliśmy ognisko i piekliśmy
kiełbaski. Następnie po nabraniu sił wyruszyliśmy na Brzozę
do pomnika przyrody: „Różanecznika katawbijskiego” i
nad malowniczy, śródleśny, zarastający staw. Miejsca te
znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad
Górną Liswartą”. Głównym celem wycieczki było zapoznanie
uczniów z rolą pomników przyrody, fauną i florą
zarastającego, śródleśnego stawu, przestrzeganiem zasad
właściwego zachowywania się na łonie natury i w parku
krajobrazowym. W wycieczce brali udział uczniowie klas I –
III /29 osób i 3 opiekunów/.
Pieczenie kiełbasek przy ognisku na Pawełkach.

Klasa I przy pomniku przyrody.

Różanecznik katawbijski.

Przechodzimy od pomnika przyrody nad staw.

Klasa III nad zarastającym, śródleśnym stawem.

15. 07-09.06.2010r. Wycieczka do Zakopanego.
Odbyła się trzydniowa wycieczka autokarowa dla klas IV –
VI /29 uczniów i 3 opiekunów/ do Zakopanego. Tatry należą
do jednej z form ochrony w ramach sieci Natura 2000. Dzieci
mogły zobaczyć bogatą florę i faunę obejmującą wiele
gatunków zagrożonych i rzadkich w Polsce oraz piętrową
budowę roślinności w Tatrach. Przewodnik zapoznał uczniów
z regulaminem Tatrzańskiego Parku Narodowego. Cennym
dla dzieci okazało się doświadczenie, że Natura 2000, nie
tylko jest przywilejem miejsc bardzo znanych, lecz nasze
wiejskie środowisko, także może się nią pochwalić.

Tatrzański Park Narodowy.

16. 15.06.2010r. Wycieczka autokarowa
Leśniowa, Podlesic i Ogrodzieńca.

do

Ostoja Środkowojurajska, na terenie której przebywały
dzieci należy do jednej z form w ramach sieci Natura 2000.
Wycieczkę zorganizowano dla klas I – III/26 uczniów i 4
opiekunów/. Niepowtarzalny charakter krajobrazowi nadają
liczne ostańce skalne rozsiane na całym terenie, które bardzo
podobały się naszym dzieciom, wspaniała zabawą okazało się
wymyślanie nazw tym skałom. W zagrodzie edukacyjnej
uczniowie odbyli ciekawe zajęcia z pracownikami rezerwatu,
którzy opowiadali o swojej pracy i zagrożeniach dla tych
terenów wynikających z rozwoju cywilizacji.

Zagroda Edukacyjna – pogadanka na temat pracy leśnika
związanej z ochroną roślin i zwierząt w rezerwacie.

17. 18.06.2010r. Rozstrzygnięcie konkursu.
Wieczorem
podczas
zebrania
sołeckiego
zostały
rozstrzygnięte wcześniej ogłoszone konkursy na najciekawszy
karmnik i pracę plastyczno-przyrodniczą.

Jury podczas oceniania prac konkursowych.

18.

20.06.2010r. Prezentacja prac.

Wystawa prac konkursowych i wszystkich innych
wykonanych w ciągu roku szkolnego 2009/2010 w ramach
konkursu „Czysty las” na prezentacjach sołeckich
odbywających się podczas Dni Gminy Ciasna. Wystawa
zorganizowana przez naszą szkołę, będąca częścią prezentacji
wioski, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wszystkich
oglądających.

Zaproszenie na wystawę.

Organizatorki wystawy.

19. 25.06.2010r. Podsumowanie konkursu
„Czysty las”.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2009/2010. Pani leśnik
podsumowała naszą pracę związaną z konkursem „Czysty
las”. Wręczyła nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo
Lubliniec zwycięzcom konkursu na karmnik i pracę
plastyczno-przyrodniczą. Przekazaliśmy prace edukacji
przyrodniczej /foldery edukacyjne i prace plastycznoprzyrodnicze wykonane przez uczniów/ dla Nadleśnictwa
Lubliniec, Starostwa w Lublińcu i Gminy Ciasna celem
prezentacji w okresie wakacyjnym, w siedzibach powyższych
instytucji.

Podsumowanie konkursu „Czysty las” przez naszego gościa,
p. leśnik Małgorzatę Matejczyk.

Wręczanie nagród przez p. leśnik za konkurs na pracę
plastyczno- przyrodniczą.

Wręczenie nagród za konkurs na najładniejszy karmnik.

Wszyscy uczestnicy konkursu klas I- VI na najładniejszy
karmnik i najciekawszą pracę plastyczno- przyrodniczą po
rozdaniu nagród z panią leśnik Małgorzatą Matejczyk i panem
dyrektorem naszej szkoły Andrzejem Rojek.

NATURA 2000 to nowa forma ochrony przyrody, która
wyniknęła z wejścia Polski do Unii Europejskiej. Gatunki
zwierząt i typy siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura
2000 uznane są za szczególnie ważne dla zachowania
europejskiego dziedzictwa przyrodniczego.
Dzięki przystąpieniu naszej szkoły do Ogólnopolskiego
Konkursu „Czysty las”, uczniowie mieli okazję zapoznać się z
tą formą, której głównymi priorytetami jest zapoznanie z
roślinami i zwierzętami chronionymi na terenach leśnych w
danym regionie oraz przyjrzeć się pracy leśnika na obszarach
chronionych.

Zestawienie wycieczek związanych z Natura 2000.

Wycieczki
Ojców
Nasza okolica
Panoszów
Zakopane
Leśniów,
Podlesice,
Ogrodzieniec

Ilość
Ilość
uczniów opiekunów
43

4

29
29

3
3

26

3

Temat – Natura
2000
Dolina Prądnika
Łęg nad
Młynówką
Tatry
Ostoja
Środkowojurajska

Działania, które realizowałyśmy w trakcie tego roku, w
ramach konkursu „Czysty las”, nie są dla nas nowe. Każdego
roku podejmujemy podobne zadania, z tą różnicą, że w tym
roku, z racji przystąpienia do konkursu, są one bardziej
udokumentowane. Mamy nadzieję, że poprzez różnego
rodzaju działania, udało nam się zrealizować założone przez
nas na wstępie cele.
Jak już wcześniej pisałyśmy nasza wioska położona jest
w uroczym zakątku Polski, pośród lasów, łąk, pól i stawów.
Uczniowie często nie doceniają tego, co jest w zasięgu ich
ręki, dlatego naszym zadaniem jest nauczyć ich dostrzegania
jak wielkie jest bogactwo środowiska przyrodniczego.
• Przedstawiłyśmy uczniom nową formę ochrony
obszarów leśnych europejskiej sieci Natura 2000.
• Uczniowie zapoznali się z pracą leśników, która
m.in. związana jest z ochroną przyrody.
• Potrafią rozpoznawać niektóre gatunki roślin i
zwierząt chronionych.
• Nabyli umiejętność właściwych zachowań w lesie
i na obszarach chronionych.
• Poprzez częste wyjścia do lasu, dzieci dostrzegają
zanieczyszczenia lasu i chętnie uczestniczą w
akcjach jego sprzątania.
Dzięki obcowaniu z naturą uczniowie stali się bardziej
wrażliwi na piękno ojczystej przyrody, spostrzegają nawet
najmniejszy jej element. Rozumieją, że las to wielkie
bogactwo naturalne, z którego czerpiemy siły, zdrowie,
zapominamy o troskach i zmartwieniach.

W czasie naszej pracy wychodzimy z edukacją leśną nie
tylko do naszych uczniów, ale także do ich rodzin, a tym
samym do środowiska lokalnego.

Wszyscy musimy pamiętać o tym, że piękno lasu
zależy od nas samych.

„PIĘKNY LAS – TO CZYSTY LAS”
A oto jedno z haseł konkursu „Czysty las” promujące naszą
wioskę, napisane przez uczennicę klasy III:

„ Jeśli chcecie latem jagód,
a jesienią grzybów pełne kosze, to
odwiedźcie Zborowskie - naszą wspaniałą
wioskę!!!”

ZAPRASZAMY!

Dodatkowe informacje:

 Informację o podsumowaniu konkursu „ Czysty las”
wysłaliśmy do redakcji Ekspresu Gminnego, który
powinien ukazać się w połowie lipca 2010 roku.

 Pełna informacja o naszych działaniach konkursowych
ukaże się również w połowie lipca, na stronie
internetowej Urzędu Gminy Ciasna: www.ciasna.pl oraz
na
stronie
internetowej
naszej
szkoły:
www.zborowskie.szkolnastrona.pl

 Wystawa naszych folderów przyrodniczych i prac
plastycznych znajduje się obecnie w Nadleśnictwie
Lubliniec.

 Wystawa pozostałych prac znajduje się w szkole i będzie
udostępniona mieszkańcom naszej wioski, w dniu drugiej
tury wyborów- 04.07.2010 roku.

