SZKOLNE KOŁO
LIGII OCHRONY PRZYRODY

„Przyroda nie zna nagrody ni kary,
zna tylko konsekwencje”
R.Ingersoll

Szkolne Koło LOP skupia młodzież 1-3 klas Gimnazjum w Gardnie.
Członkiem LOP może zostać każdy uczeń Gimnazjum, który nie pozostaje obojętny na sprawy ochrony środowiska.
Członek LOP:
- Nie niszczy przyrody i innych od jej niszczenia odwodzi
- Przestrzega praw i zarządzeń dotyczących ochrony środowiska
- Uczestniczy w zebraniach i akcjach inicjowanych przez SK LOP np. konkursach, pracach społecznie użytecznych
- Zawsze przyjmuje postawę godną rzecznika i działacza ochrony środowiska naturalnego
- Uczestniczy w pracach pielęgnacyjnych przy szkole, zbieraniu karmy dla zwierząt,
- Interesuje się przyrodą i innymi naukami przyrodniczymi
- Pogłębia swoją wiedzę o środowisku nie tylko w toku nauki szkolnej, lecz także poza obowiązującym programem
nauczania
- Zapoznaje się i gromadzi odpowiednią literaturę specjalistyczną, fotografie, pocztówki, rysunki, notatki
- Bierze udział w różnych zajęciach terenowych
- Zna najważniejsze fakty z historii, cele oraz zadania LOP
- Odpowiednio się zachowuje w czasie wycieczek przyrodniczych
- Dba o rośliny w szkole
- Przyjmuje właściwa postawę na terenach chronionych
- Dokładnie obserwuje i wyciąga wnioski z obserwacji
Formy pracy szkolnego koła LOP:
- Opieka nad obiektami zasługującymi na ochronę lub chronionymi np. drzewami związanymi z tradycją lub historią
danego terenu, zielenią przyszkolną
- Opieka nad roślinami ozdobnymi w szkole, upiększanie szkoły
- Gromadzenie karmy dla zwierząt na zimę
- Przygotowywanie gazetek ściennych, wystaw (plakatów LOP, rysunków uczniowskich), apeli, pogadanek, wygłaszanie
referatów o tematyce ochroniarskiej
- Przygotowywanie imprez artystycznych o tematyce przyrodniczej
- Zorganizowanie spotkania z działaczami ochrony środowiska (np. konserwatorem przyrody, leśnikami, strażnikami OP,
władzami LOP)
- Organizowanie wycieczek do najbliższego rezerwatu lub parku narodowego, muzeum przyrodniczego, zwiedzanie
wystaw i ekspozycji przyrodniczych
- Organizowanie konkursów szkolnych o tematyce związanej z ochroną środowiska
Zapraszamy wszystkich chętnych gimnazjalistów!
Nasze spotkania odbywają się w każdy wtorek na 7 godzinie lekcyjnej.
Opiekun SK LOP Ewa Mular

