
ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 

W KIELECKIM SŁOWAKU  - 2018 ROK 

 
My - społeczność kieleckiego Słowaka, jak co roku, włączyliśmy się  w 

obchody tego dnia, ustanowionego przez ONZ w 1993 roku, organizowanego na 

świecie już po raz  dwudziesty piąty.  

„PRZYRODA DLA WODY”  to hasło przewodnie tegorocznego  Dnia Wody. Ma na 

celu zwrócenie uwagi ludziom na możliwości wykorzystania rozwiązań dostępnych w 

przyrodzie, w celu sprostania wyzwaniom związanym z wodą w XXI wieku. 

Korzystając z nich,  możemy ograniczyć zanieczyszczenie wód, powodzie i susze. 

Odtworzenie lasów, łąk i naturalnych terenów podmokłych, ponowne połączenie rzek z 

obszarami zalewowymi może pomóc w zarządzaniu dostępnością i jakością wody oraz 

poprawić jakość życia ludzi.   

   W ramach obchodów Światowego Dnia Wody w szkole zorganizowaliśmy   

trzydniowe  zajęcia, poprzedzone wielką akcją promocyjną. Przygotowaliśmy 

spoty reklamowe prezentowane przez radiowęzeł szkolny, wykonaliśmy ulotki 

reklamowe, przygotowaliśmy prezentacje i gazetki ścienne. Ogłosiliśmy również 

dwa konkursy: poetycki  i  krzyżówkę do rozwiązania. Temat konkursów to 

„Woda w życiu człowieka”.   Pomogliśmy również w budowie studni cierpiącym w 

Afryce na brak wody. 

22.03.2018 

1. Tradycyjnie jak co roku zorganizowaliśmy  akcję „ STUDNIA  dla  POŁUDNIA 

”- w ten sposób VI LO włączyło się w działania Polskiej Akcji Humanitarnej „ 

Niosę Pomoc ”. W tym  dniu zbieraliśmy  pieniądze, które zasiliły konto Polskiej 

Akcji Humanitarnej. Będą przeznaczone na budowę studni w Afryce. Zbiórka 

pieniędzy poprzedzona została akcją reklamową. Przygotowaliśmy spoty 

reklamowe prezentowane przez radiowęzeł szkolny, wykonaliśmy ulotki 

reklamowe, przygotowaliśmy gazetki ścienne. Zorganizowaliśmy na hali 

sportowej wspólną zabawę. 

2. O godzinie 9.55 na hali sportowej rozpoczęła zabawa. Wspólnie z nauczycielami 

odtańczyliśmy Belgijkę i Poloneza Wojciecha Kilara. W ten sposób  

przywitaliśmy również wiosnę i pożegnaliśmy  niechcącą w tym roku odejść 

zimę.   Tymi zajęciami jednocześnie przypomnieliśmy, że kielecki Słowak jest 

szkołą promującą zdrowy, aktywny styl życia.   

3. Dla wszystkich  przygotowaliśmy drobny słodko-owocowy poczęstunek, połączony 

z degustacją wody mineralnej 



23.03.2018 

    W tym dniu zorganizowana została  w szkole Sesja naukowa. Odbyły się trzy 

wykłady, w których uczestniczyli uczniowie sześciu klas. Na wykłady zaproszeni zostali 

pracownicy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

1. Tajemniczy Świat Wody  - mgr Agnieszka Malinowska – Gniewosz 

 

2. Wpływ picia wody na działanie organizmu człowieka - Trenerki i instruktorki z 

Centrum zdrowego odżywiania 

 

3. Motyw wody w Biblii - ks Marcin Boroń 

 

4.  W przerwach między wykładami uczniowie z klasy IIg prezentowali 

eksperymenty pokazujące właściwości wody  Przeprowadzili również Quiz wiedzy 

o Światowym Dniu Wody i problemach świata związanych z brakiem wody 

słodkiej (interaktywna zabawa uczniów na platformie Kahoo 

 

5. Wręczone zostały również nagrody za udział w konkursach.  

 konkurs na fraszkę o tematyce wody  wygrały dziewczynki w klasy I  

 konkurs biblioteczny- Motyw wody w literaturze - wygrała Natalia Parkita,  

 konkurs literacki "Przyroda dla wody" -  Małgorzata Miłek 

  

 

  06.04.2018 

Zajęcia terenowe, w których udział wzięli uczniowie dwóch klas:  2C i 2G  

Uczniowie odwiedzili: 

1. Oczyszczalnię ścieków Sitkówka Nowiny, gdzie  poznali: 

 zasady działania oczyszczalni ścieków 

 zasady działania elektrowni wykorzystującej wytwarzany w oczyszczalni metan  

 sposoby oszczędzania i ochrony  wody 

 zasady funkcjonowania oczyszczalni jako przedsiębiorstwa 

2. Jaskinię  Raj – gdzie zapoznali się z: 

 rzeźbotwórczą działalnością wody podziemnej 

 formami krasu podziemnego 



 wpływem walorów przyrodniczych regionu związanych z działalnością wody 

na rozwój usług turystycznych 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


