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„Nie śmiecimy- sprzątamy-zmieniamy”
Sprzątanie Świata 2019



Bądźmy świadomi

l Przesłaniem edycji Sprzątania Świata w 2019 roku jest 
podejmowanie działań, dzięki którym nauczymy się jak nie 
tworzyć niepotrzebnych odpadów, jak zmieniać nasze nawyki 
oraz procedury w instytucjach i firmach na bardziej przyjazne 
środowisku. 

l W tym roku do Sprzątania Świata zachęca nas Pan Prezydent 
Andrzej Duda wraz z małżonką.

l Śmieci nie tylko szpecą krajobraz ale są poważnym 
zagrożeniem dla roślin , zwierząt i człowieka. Rozkładając się 
uwalniają substancje chemiczne, które mogą skazić powietrze, 
glebę i wodę.



Plakaty informacyjne

l Już kilka dni wcześniej 
uczniowie z koła 
ekologicznego 
przygotowali kilka 
plakatów 
informacyjnych o 
Sprzątaniu Świata. 
Rozwiesili je w 
korytarzu i na drzwiach 
wejściowych.





W grupie siła

l Dnia 20 września 2019 wszyscy uczniowie 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Malborku wraz   
z nauczycielami dzielnie przystąpili do 
sprzątania terenu szkoły i pobliskiej okolicy.





Ważne, że robimy to wspólnieJ

l Uczniowie wszystkich klas naszej szkoły 
zaangażowali się w tegoroczną akcjęJ

l Najpierw wyruszyli ubrani w kamizelki 
odblaskowe i zaopatrzeni w worki uczniowie 
klas I- III , następnie uczniowie z klas IV-VIII.



Ruszamy ….





Wykaz ulic i terenów objętych 
sprzątaniem

l Klasy 0, I a- teren wokół szkoły(wzdłuż ogrodzenia), boiska, place zabaw
l Klasy I b, I c – ul. Dąbrówki w kierunku osiedla Południe i teren do ćwiczeń.
l Klasy II a, II b, II c - ul. św. Faustyny Kowalskiej od skrzyżowania w kierunku 

Fides
l Klasy III a , IV a – prace porządkowe w „Zielonej Klasie” 
l III b, III c,  - ul. św. Faustyny Kowalskiej, ul. Zakopiańska w kierunku Parku 

Jerozolimskiego
l IV b, VI d - ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Jana III Sobieskiego
l V a, V b- ul. Hanki Ordonówny, ul. Żwirki i Wigury, ul. Haliny Konopackiej
l V c, V d -ul. Jana Kochanowskiego, ul. Feliksa Stamma , ul. Andrzeja Struga,
l V e, VI a- ul. Jana Pawła II
l VI b, VI c- ul. Bronisława Malinowskiego
l VII a i VII b- ul. Słupecka, 
l VIII a, VIII b- ul. Władysława Broniewskiego, plac wokół kościoła 





Trochę poezji…J

l Do sprzątania” K. Pawlikowska
Hej dzieciaki na start,
zabierajcie się do sprzątania.
Posprzątamy dziś cały świat,
każdy z nas jest chwat.
Pójdźmy w cztery strony świata,
tam, gdzie ptak spokojnie lata.
Gdzie zwierzyna w las ucieka,
no bo boi się człowieka.
Posprzątajmy puszki, śmieci,
niech się cieszą wszystkie dzieci.
Pozbierajmy też papierki,
sznurki, metal i butelki.
Czysty będzie już nasz świat,
o porządek trzeba dbać.

Niech ten wierszyk towarzyszy młodemu pokoleniu każdego dnia J



Segregacja

Zbierając śmieciu uczniowie segregowali je 
wrzucając do odpowiednich worków.



l W tegoroczną akcję
„Nie śmiecimy-sprzątamy-
zmieniamy” zaangażowała 
się cała społeczność 
szkolna. To ważna akcja 
budząca w młodych ludziach 
poszanowanie dla natury. 
Pamiętajmy, że planeta 
Ziemia jest tylko jedna.

l Koordynatorkami akcji 
były Aleksandra Konopko 
i Anna Niekurzak.



Dziękujemy za uwagę!
Do zobaczenia za rok!


