
ZADANIE EKO 5 

ZE STAREGO COŚ NOWEGO  

NADAJ NOWE ŻYCIE ODPADOM 

opracowała: Maria Trzeciak 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W SANOKU 



Kilka słów na temat zadania 

• Zadanie EKO 5 polegało na nadaniu nowego życia starym przedmiotom 

• Wykonana przez uczniów zabawka / gadżet/ przedmiot do użytku 
codziennego musiał być wykonany ze starych, zużytych, bądź 
niepotrzebnych materiałów 

•  W zadaniu chodziło o jak najlepsze wykorzystanie odpadów pozostałych po 
wykorzystanych przedmiotach użytku codziennego i wzbudzenie w uczniach 
„zamiłowania” do recyklingu 

• Przedstawiamy kreatywne i zjawiskowe prace naszych zdolnych uczniów  



Iga Krynicka – świnka skarbonka 



Zuzia Starzyk – smok  



Bruno Drwięga – przybornik szkolny  



Jakub Piróg – czołg  



Oliver Rąpała – świnka skarbonka 



Maja Trojanowska – świnka skarbonka 



Maja Trojanowska - czołg 



Kuba Oleniacz – świnka skarbonka 



Michał Kuczma – przybornik szkolny 



Michał Kuczma – przybornik na kredki 



Tymoteusz Gacek - piłkarzyki 



Julia Szczerba – przybornik szkolny  



Wojciech Klimkowski – doniczka i świeczniki 



Marcelina Łukaszyk –sorter na kredki 



Kornelia Domańska – przybornik i pojemnik 

na chusteczki 



Julia Czyż – getry (ocieplacze), gumka do 

włosów, opaska do włosów, neo-lina 



Gaja Suchocka - miecz 



Oliwia Pełdiak – bukiet kwiatów 



Magdalena Szymulańska – zabawka  



Aleksandra Murawska dżdżownica Gienia 



Amelia Hałajcio – jojo zabawka 



Jakub Rycyk - rakieta 



Justyna Świderska - zabawka 



Lena Dziewińska – dekoracja i świnka 

skarbonka 



Luiza Rycyk – świecznik dekoracja 



Milena Bajgier – sowa ozdoba 



Miłosz Styś – organizer na narzędzia 



Natalia Gałuszka – ramka na zdjęcia 



Nikola Poznańska – organizer   



Oliwia Wójcik – dekoracje  



Podsumowanie  

• Długo zastanawialiśmy się nad wyborem najlepszej pracy. Ale nie udało się. 

Wszystkie prace, które zostały wykonane są doskonałe ! Włożyliście w nie 

dużo serca, energii i pracy.  

• Gratulujemy Wam kreatywności i fantazji !!  

• W podziękowaniu za Wasze zaangażowanie przyznajemy każdemu 

uczestnikowi zadania maksymalna ilość punktów w tym zadaniu ! 

• Organizatorzy: M. Trzeciak, A. Pelc, E. Buczek   

 


