AKCJA CHARYTATYWNO – EKOLOGICZNA „ZBIÓRKA
PLASTIKOWYCH ZAKRĘTEK”
W Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka prowadzona jest akcja zbierania
plastikowych zakrętek. Zbiórka przeznaczona jest na zakup sprzętu
rehabilitacyjnego. Odbywa się w ramach programu „Pomagając ludziom
pomagamy naturze” i łączy w sobie ideę dbania o nasze wspólne dobro jakim
jest środowisko naturalne oraz pomoc chorym ludziom.
Do akcji włączyliśmy się w trakcie roku szkolnego
2009/2010 a odbiorcą nakrętek jest obecnie
Fundacja Nauka i Kultura w Krakowie. Zbieranie
nakrętek to wciąż jedna z najpopularniejszych
akcji charytatywno-ekologicznych polegająca
na łączeniu przyjemnego z pożytecznym.

Bez osłonek
Zdrowo jemy i super żyjemy!
Wystawa prac graficznych uczestników Klubu
internetowego „Klik”

Wszystkich zachęcamy do przynoszenia zakrętek!

Chrońmy naszą planetę
Do 2021 roku w Unii Europejskiej zostanie wprowadzony zakaz sprzedaży
wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak talerze,
sztućce, słomki i patyczki do uszu.

Akcja Kraków bez plastiku
Na mocy uchwały Urząd Miasta Krakowa i jego
jednostki zależne zobowiązały się
do stopniowego wycofania z użytku jednorazowych
sztućców, kubków, wykonanych z plastiku
gadżetów promocyjnych, torebek, butelek
na wodę itp. W plastikowych opakowaniach
nie będzie można też przynosić produktów
z cateringu. W krakowskich urzędach staną
kosze do segregowania odpadów, pracownicy będą zachęcani do picia wody
z kranu. Papier w drukarkach zostanie zastąpiony papierem makulaturowym.
Gazetkę przygotowali uczestnicy zajęć Klubu „Klik” pod kierunkiem
p. Mirosławy Kidały.
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Wystawa prac graficznych uczestników zajęć
Klubu Internetowego „Klik” pod hasłem
„Zdrowo jemy i super żyjemy”
W czerwcu 2019 r. dzieci uczęszczające na zajęcia Klubu „Klik” poznały zasady
zdrowego trybu życia i wykonały prace w edytorze grafiki Paint. Najlepsze prace
zostały wystawione w Młodzieżowym Domu Kultury.
Dzieci dowiedziały się jakie są potrzeby rozwojowe organizmu w wieku
4-18 lat.

Poznały główne zalecenia dla tej grupy wiekowej:
1. Jedz regularnie 5 posiłków i pamiętaj o częstym piciu wody oraz myj zęby po
jedzeniu
2. Jedz różnorodne warzywa i owoce jak najczęściej i w jak największej ilości
3. Jedz produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste
4. Pij co najmniej 3-4 szklanki mleka dziennie (możesz je zastąpić jogurtem
naturalnym, kefirem i – częściowo – serem
5. Jedz chude mięso, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych oraz wybieraj
tłuszcze roślinne zamiast zwierzęcych
6. Nie spożywaj słodkich napojów oraz słodyczy (zastępuj je owocami i
orzechami)⠀
7. Nie dosalaj potraw, nie jedz słonych przekąsek i produktów typu fast food
8. Bądź aktywny fizycznie co najmniej godzinę dziennie (ograniczaj oglądanie
telewizji, korzystanie z komputera i innych urządzeń elektronicznych do 2
godzin)⠀
9. Wysypiaj się, aby Twój mózg mógł wypocząć
10. Sprawdzaj regularnie wysokość i masę ciała

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Grafiki
Komputerowej „Wielkanocne króliczki”
W Międzyszkolnym Konkursie Grafiki Komputerowej „Wielkanocne króliczki”
zorganizowanym przez Klub Internetowy „Klik” wzięli udział uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 156, 100, 144, 92 oraz dzieci z Klubu „Klik”. Na Konkurs wpłynęło
około 70 prac, które były oceniane w dwu grupach wiekowych: młodszej (dzieci
siedmioletnie) i starszej (dzieci 8-10 –letnie). Jury przy ocenie brało pod uwagę
zgodność pracy z tematem oraz autorskie podejście do tematu, a także
umiejętności w posługiwaniu się narzędziami graficznymi.
Prace konkursowe są udostępnione na padlecie:
https://padlet.com/mira_kidala/wielkanocne_kroliczki
A oto lista nagrodzonych prac:
Szkoła Podstawowa nr 156
nagrody: Jan Bartecki, Martyna Mik, Zofia Żaba
Wyróżnienia: Nina Puchniarz
Szkoła Podstawowa nr 144
Wyróżnienie: Bartosz Kokoszka
Szkoła Podstawowa nr 100
Nagroda: Antonina Niewidok
Wyróżnienia: Lena Kępa, Ola Kalisz, Przemysław Dymek, Lena Naglik, Hanna Solarz
Szkoła Podstawowa nr 92
Nagroda: Ola Sałata, Sara Wojtecka
Wyróżnienia: Nina Kasprzak, Liliana Mierzwińska, Anna Wytrwał, Kornelia Haras
Klub „Klik”
Nagroda specjalna: Nadia Chaładej
Nagroda: Daria Szot
Wyróżnienia: Maciej Rzepa, Maciej Marciniak, Oliwia Gutkowska, Maja Pietras, Kamil
Wiercioch

