W ramach projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” w Szkole
Podstawowej im. M. Kownackiej w Krzywdzie realizowane są m.in. programy „Z ekologią za
pan brat” prowadzone przez p. Jolantę Kot i p. Bożenę Mioduchowska oraz „Zabawa w teatr”
prowadzony przez p. Hannę Zielińską. Programy te finansowane są przez Europejski Fundusz
Strukturalny. Realizując zadania zawarte w w/w programach zorganizowałyśmy dnia 14
kwietnia 2007 r. akademię związaną z obchodami Dnia Ziemi. Uroczystość przebiegała w
kilku etapach.
Na wstępie dyrektor szkoły – p. Ewa Latoch – Sprycha przywitała

zaproszonych gości: przedstawicieli Urzędu Gminy w Krzywdzie oraz Nadleśnictwa Ławki,

a także całą społeczność szkoły.

Następnie dzieci z koła teatralnego prowadzonego przez p. Hannę Zielińską realizując
zadania programu „Zabawa w teatr” przedstawiły sztukę sceniczną „Dalej w las”.

Kolejną częścią imprezy były zmagania klas I – III

i IV – VI w turnieju ekologicznym.

Nie było przegranych. Wszyscy okazali się wspaniałymi ekologami i otrzymali pamiątkowe
dyplomy.

W dalszej części goście degustowali surówki przygotowane przez uczniów. Wesołym
akcentem był pokaz eko-mody

związany z tematyką leśną. Wszystkim podobały się stroje przygotowane przez uczniów.
W związku z przystąpieniem naszej szkoły do programu edukacyjnego z ekologii pt.
„Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE”, członkini Koła Ekologicznego odczytała referat na temat
zasad postępowania z ZSEE. Wszyscy podziwiali plakaty

przygotowane przez uczestników koła ekologicznego związanych z poruszaną tematyką. Po
przeczytanym referacie głos zabrali goście. Pan leśniczy Kazimierz Żmuda opowiedział o lesie,
jak ważne jest utrzymane go w czystości.

Przedstawiciel Urzędu Gminy, pani wójt Barbara Kot,

podziękowała za piękny występ, uczniom, nauczycielom za prowadzone działania
ekologiczno–zdrowotne i życzyła dalszych sukcesów w tej dziedzinie. Zachęciła również
uczniów do podzielenia się wiadomościami o ochronie najbliższego środowiska z rodzicami.
Po występach goście zasadzili na terenie szkoły drzewko – symbol starania o czystą i
bezpieczną planetę,

a uczniowie wspólnie z wychowawcami posprzątali teren wokół szkoły.

