
Przykładowa  praca  uczniów  

Praca grupowa uczniów z kl. II gimnazjum: 

 Lider  skompletował 3 - os. grupę 

 Lider grupy przydzielił zadania członkom grupy 

 Uczniowie zebrali informacje teoretyczne oraz zdjęcia na wyznaczony temat 

 Grupa odbyła konsultacje z nauczycielem geografii oraz z bibliotekarzem 

 Uczniowie zaprezentowali pracę na zajęciach innowacyjnych ( blok geograficzny) 

 Na zajęciach innowacyjnych odbyło się aktywne omówienie przedstawionej pracy 

 Uczniowie na kartach pracy opracowali propozycje konkretnych działań 

proekologicznych, które może wykonać młodzież , a jakie - osoby dorosłe.  

 Efekty działań uczniów oraz wybrane prace zostały zaprezentowane na szkolnej 

stronie internetowej. 

 

 

Jak dbamy o środowisko w Markach ? 

1. EkoMarki, czyli lokalne inicjatywy ochrony środowiska.  

 Najważniejsze inicjatywy.  

2. Ochrona środowiska z Urzędu Marek.  

 Segregacja odpadów.  

 Budowa sieci kanalizacyjnej.  

 Zbiórka elektrośmieci.  

 Oczyszczanie przepustów.  

 Odbiór azbestu.  

3.   Podsumowanie.  

4.    Bibliografia.  

„EkoMarki”, czyli lokalna ochrona środowiska w Markach. 

(Przykładowe materiały zebrane przez uczniów) 

 Mieszkańcy Marek wspólnie ustalili, które miejsca najbardziej potrzebują zmian na 

lepsze, czego najbardziej brakuje oraz co najbardziej przeszkadza w Markach. 



 Tak powstało 17 inicjatyw lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie będą sprzątać i 

zmieniać Marki na jeszcze bardziej zielone i eko. 

 Projekt „EkoMarki…” realizowany w ramach programu „Edukacja ekologiczna” ma na 

celu wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju 

 

 Monitoring pomników przyrody w Gminie Miasto Marki - akcja inwentaryzacji 

pomników przyrody w gminie przeprowadzona przez uczniów szkół gimnazjalnych, w 

ramach której powstanie mapa on-line. 

 Sponsoring dla skrzydlatych - akcja zakładania budek dla ptaków i nietoperzy w celu 

zwiększenia liczby potencjalnych miejsc lęgowych i gniazdowych tych zwierząt  

 Nasz las - nasze życie - społeczna akcja sprzątania lasu 

 Ścieżka przyrodnicza w "Dębowym lesie" - społeczna akcja sprzątania terenu leśnego 

w okolicy osiedla oraz zapewnienie ptakom potencjalnych miejsc lęgowych przez 

wywieszenie budek lęgowych 

 Oczyszczenie zbiorników wodnych w "Dębowym lesie" - społeczne akcje sprzątania 

obszarów nad zbiornikami wodnymi, ustawienie koszy na odpady. 

 Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających - zakup i montaż w terenie w 

okolicy jednego z osiedli w Markach budek i domków dla owadów zapylających 

(pszczół, błonkówek) 

 Zagospodarowanie i pielęgnacja zbiornika Meksyk - zbudowanie pomostu w celu 

ograniczenia zadeptywania szuwarów przez mieszkańców Marek, postawienie tablic 

informacyjnych 

 Odtworzenie warstwy krzewów w parku Dziesięciu Powieszonych - przywrócenie 

siedlisk niewielkich ptaków wróblowatych. 

................................................................. 

Ochrona środowiska realizowana  przez Urząd Miasta Marki: 

 Segregacja odpadów: 

Odpady segregujemy do odpowiednich worków lub pojemników :  

1. Worek zielony – szkło (np.: opakowania ze szkła białego lub kolorowego; 

słoiki) 

2. Worek żółty – plastik i metal (butelki PET; AGD z plastiku – miski, wiadra 

reklamówki; puszki aluminiowe) 

3. Worek niebieski – papier (karton, książki zeszyty, gazety, torby papierowe) 



4. Worek brązowy – bioodpady zielone (trawa, kora, obierki, trociny, owoce, 

warzywa) 

5. Odpady wielkogabarytowe (meble, stolarka budowlana, sprzęt sportowy, 

małe i duże AGD, RTV) 

...................................................................... 

 

 

Podsumowanie 

 
1. W Markach powstała lokalny projekt o nazwie „EkoMarki”, w której 

zwykli mieszkańcy Marek ustalili, które miejsca w Markach potrzebują 

zmiany na lepsze i tak utworzyli 17 inicjatyw mających na celu zmianę 

niektórych miejsc w Markach związanych z przyrodą i środowiskiem. 

2. W Markach segregacją odpadów zajmuje się wybrana firma. Nasze 

miasto podzielone jest na 4 sektory ze względu na odbiór odpadów.  

3. Budowa kanalizacji niesie za sobą korzyści takie jak: zmniejszanie strat 

wody dostarczanej odbiorcom, poprawa jakości wody pitnej, poprawa 

jakości wód powierzchniowych i gleby. 

4. Miasto Marki organizuje bezpłatne zbiórki zużytego sprzętu 

elektronicznego w punkcie odbioru przy ul. Dużej oraz odbiór i 

utylizacja odpadów zawierających rakotwórczy azbest. 

 

 

Bibliografia 
 marki.net.pl 

 czyste.marki.pl 

 grafika Google.  

 


