XVI Dzień Przedsiębiorczości w XXVI LO

Chcielibyśmy przedstawić Wam projekty klas, przybliżające hasło tegorocznej edycji „GREEN 26”.
Celem projektu jest przybliżenie uczniom tematyki zrównoważonego rozwoju oraz zachęcenie
uczniów do kreatywności oraz innowacyjnego zaangażowania się w działalność proekologiczną w
środowisku lokalnym. W tym roku szczególnie zależy nam na rozwoju naszego liceum, dlatego mamy
nadzieje, że uczniowie po finale, dalej będą kontynuować swoje projekty. Zapraszamy na Instagramy
klas, w celu poznania szczegółów.


Klasa 1A – „Gazetka XXVI LO”
W ramach projektu zamierzają rozpocząć tworzenie gazetki szkolnej, która poruszać będzie
wszelakie aspekty życia szkolnego.
https://www.instagram.com/26napapierze/



Klasa 1B – „Małymi Kruczkami”
Uczniowie chcą zachęcić do zdrowego trybu życia, ekologii jak i higieny umysłu. Chcą
pokazać, że nie trzeba od razu skakać na głęboka wodę, aby znacząco zmienić komfort życia.
https://www.instagram.com/malymi_kruczkami/



Klasa 1C – „łąka kwietna”
Ich projekt ma na celu praktyczną prezentacje działania ekosystemu na terenie łąk oraz
spopularyzowanie i zachęcenie uczniów do zakładania własnych łąk kwietnych.
https://www.instagram.com/kwietnedzieci1c/



Klasa 1D – „Czerwony projekt”
Projekt powstał, by poruszać ważne tematy społeczne i wspierać uczniów naszej szkoły,
niezależnie od wieku i płci. Od teraz w każdej łazience znajdziecie potrzebne produkty
higieniczne, dostępne do użytku wszystkich uczniów, które będą przez nich cyklicznie
uzupełniane.
https://www.instagram.com/czerwony.projekt.1d/



Klasa 1E – „Odplątani”
Wprowadzenie specjalnych śmietników przeznaczonych na zużyte maseczki, zrobione z
pudełek po butach i podzielonych na dwie przegródki, część z samymi gumeczkami i część z
maskami aby zwierzęta się nie wplątały.
https://www.instagram.com/odplatani/



Klasa 1F – „Elektrośmieci”
Zrobienie w szkole zbiórki starych, elektronicznych rzeczy i zadbanie o to by nie wyrzucać ich
do normalnych śmietników, następnie oddanie je firmie, która odzyskuje z nich materiały, aby
tworzyć nowe.
https://www.instagram.com/dzienprzedsiebiorczosci_1f/



Klasa 2A – „Plastik niesie pomoc”
Gromadzenie plastikowych nakrętek oraz poszerzanie wiedzy na temat plastiku, dodatkowo
przybliżenie działalności hospicjum dla którego przekazywane będą nakrętki.
https://www.instagram.com/plastikniesiepomoc.26lo/



Klasa 2B – „przefiltrowane 26”
Propagowanie ekologicznych zamienników plastikowych jednorazowych butelek, przekonanie
do zmiany nawyków związanych z piciem wody, plakaty, spotkanie z dietetykiem, butelki
filtrujące w szkolnym sklepiku, baniak z wodą z papierowymi kubkami.
https://www.instagram.com/przefiltrowane26/



Klasa 2D1 – „Ecology can be fun”
Cykliczne zamieszczanie krótkich filmików humorystycznych na klasowym Instagramie,
filmikowa seria będzie obejmowała tematy dotyczące ekologii i dbania o najbliższe nam
środowisko.
https://www.instagram.com/ecofakty_/



Klasa 2D2 – „Drzewko 2d2”
Celem projektu jest posadzenie drzewa na terenie szkoły.
https://www.instagram.com/dab_krzys/



Klasa 2E – „GiveGet”
Promowanie ruchów „zero waste” oraz „less waste”, uświadamianie w temacie oznaczeń
konsumenckich spożywczych i kosmetycznych, a także działanie w kierunku ograniczania
marnowania tych produktów. Prelekcje na powyższe tematy, powstanie skrzynki
żywnościowej oraz skrzynki kosmetycznej, którą każdy będzie mógł wzbogacić o swój
produkt, którego nie chce, bądź nie może zjeść/użyć, a także wybrać z niej produkt dla siebie.
https://www.instagram.com/giveget.26lo/



Klasa 3AP – „Czysta Łódź”
Zbieranie i utylizowanie odpadów, sprzątanie zanieczyszczonych terenów i następne oddanie
posegregowanych odpadów do ,,PSZOK”.
https://www.instagram.com/dzien_przedsiebiorczosci_3ap/



Klasa 3CP – „Zielone Patio XXVI LO”
Zakup i montaż karmników, odchwaszczenie terenu patio, posadzenie roślin oraz zbiórka
karmy dla ptaków.
https://www.instagram.com/klasa3cpkarmniki/



Klasa 3DP – „Podaj łapę łapie”
Robienie z materiałów recyklingowych tzn. bawełny przeznaczonej na wyrzucenie (np.
koszulki) zabawki dla zwierząt – szarpaki, kule i maty węchowe. Nie tylko przekazanie
zabawek dla zwierząt w schronisku, ale również pomoc w wyprowadzaniu ich i zabawy z nimi
w terenie.
https://www.instagram.com/ekopsiaki/



Klasa 3EP – „Second Hand znowu w modzie”
Zachęcenie społeczności do korzystania z rzeczy używanych m.in. ubrań oraz książek.
https://www.instagram.com/swiatszmatbaczora/



Klasa 3FP – „Mini ogród botaniczny”
Stworzenie w klasie wychowawczej zbioru różnych roślin które następnie, będą pielęgnować.
https://www.instagram.com/zielonaklasa3fp/

