
Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2- Dwójka                  

w Strzelcach Opolskich złożyło projekt na konkurs grantowy realizowany przez 

GAZ-SYSTEM S.A i Fundację Nasza Ziemia. Celem programu jest 

dofinansowanie projektów związanych z proekologicznymi działaniami 

realizowanymi na terenie 5 województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, 

opolskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego . 

Wśród pięciu nagrodzonych projektów w województwie opolskim znalazł się 

nasz projekt „ Młodzi Ekoodkrywcy czereśniowej Krainy Św. Anny”. Jako jedni 

ze zwycięzców otrzymaliśmy na realizację naszych planów 10.000 tys. złotych.  

Projekt realizowany będzie od lutego 2017roku do maja 2017 roku. 

 



 

 

Realizacja projektu ma na celu podniesienie wiedzy uczniów PSP nr 2                          

w Strzelcach Opolskich o bioróżnorodności alei czereśni Krainy Św. Anny. 

Uczniowie zdobywać będą wiedzę na temat gatunków czereśni, jak również 

historii powstawania alei czereśniowych oraz poznają wartości odżywcze 

czereśni. Poprzez prelekcje , konkursy z wiedzy i plastyczne będziemy dążyć do 

wyposażenia dzieci w proekologiczne  postawy, a zaplanowane wyjazdy będą 

zachęcać i uczyć do pielęgnacji lokalnego dziedzictwa, co z kolei pozwoli 

uczestnikom projektu zbudować więź z otaczającą ich z unikatową przyrodą 

Krainy Św. Anny. 

Poprzez realizację projektu w szkole , do którego zostali zaproszeni rodzice , 

dziadkowie uczniów , społeczność lokalna , wystąpi pełna aktywizacja 

wszystkich wspomnianych podmiotów do działań na rzecz poszanowania 

środowiska oraz aktywnej edukacji ekologicznej. 

Po przekazaniu na ogólnoszkolnym apelu przez panią dyrektor Elwirę 

Morawiec- Bartczak  oraz prezesa Stowarzyszenia pana Waldemara Gaidę 

wspaniałej wiadomości na temat wyróżnienia  projektu ,zabraliśmy się ochoczo 

do pracy. 

Pierwszym zadaniem było wykonanie przestrzennego czereśniowego drzewka, 

na którym sukcesywnie umieszczane będą informacje o wykonywanych 

poszczególnych zadaniach. Zainteresowanie było przeogromne. Było wiele 

propozycji na temat wyglądu drzewka , łączenia poszczególnych elementów, 

wykorzystania różnorodnych materiałów. W końcu nasze drzewko zostało 



wykonane i ustawione na korytarzu szkolnym. Nad całością czuwała pani 

Jolanta Łukowska nauczyciel techniki , wspomagana przez pana konserwatora 

Janusza Kniecia oraz grupę uczniów. 

 

 

 

 

 

Podczas zajęć z przyrody pani Małgorzata Tułodziecka wyposażyła uczniów w 

wiedzę na temat wartości odżywczych czereśni , pielęgnacji drzew i ich  

ochrony , a w klasach II- III informacje przekazały  uczniom panie : Jolanta 

Łukowska, Krystyna Burcek, Barbara Maciołek, Katarzyna Olszewska                    

i Krystyna Obrączka. 

Podczas prelekcji dowiedzieliśmy się ,że czereśnie pochodzą z Bliskiego 

Wschodu i okolic Morza Czarnego. Uprawiane były już w starożytności. 

Drzewo czereśniowe jest długowieczne. Żyje od 80- 100 lat i jest bardzo 

wydajne. Czereśnie posiadają wiele wartości odżywczych. Systematyczne ich 

jedzenie sprawia, że skóra staje się bardziej napięta i wyraźnie młodsza. Mają 

więcej jodu, potasu, magnezu i błonnika pokarmowego niż powszechnie 

uważane za zdrowsze wiśnie. 

 

 



 

Wyposażeni w wiedzę teoretyczną,  pięcioosobowe grupy uczniów z klas IV- VI 

w miesiącu marcu mogły wykorzystać ją w praktyce .Razem z panią Elwirą 

Morawiec- Bartczak , Małgorzatą Tułodziecką , panem Waldemarem Gaidą oraz 

panią Joanną Marut rodzicem uczennic z klasy IV i VI  trzydziestoosobowa 

grupa nasadziła drzewka na alei czereśniowej . Każda klasa uroczyście nadała 

również imiona swoim drzewkom. 

 

 



 

 

 

 

Trzeba się natrudzić, aby wykopać odpowiednie dołki na nasze czereśniowe 

drzewka. 

 



 

 

 

 

W ramach realizacji projektu został ogłoszony konkurs dla klas II-III  i IV- VI. 

Młodsi uczestnicy konkursu wykonywali swoje małe dzieła na temat „Moja 

aleja czereśniowa ’. Natomiast starsi zmagać się będą z tematem „Czym jest 

ekologia.” 

Już teraz możemy podziwiać , niektóre prace plastyczne uczniów klas II- III. 

Wystawa prac wyeksponowana jest na gazetce na korytarzu szkolnym. 



 

 

 

A oto cuda, cudeńka , gdzie królowały oczywiście czereśnie. Te wspaniałe 

smakołyki zostały przygotowane przez poszczególne klasy z pomocą 

niezastąpionych rodziców oraz babć .Każda klasa podczas spotkania omówiła 

przepisy , zachwalała smakowitość wypieków cukierniczych .Później odbyła się 

długo wyczekiwana degustacja. Aby jednak wszyscy mogli poczuć smak tych 

anielskich wypieków , zostanie przygotowana na ta okazję” Mała Książka 

Kucharska ”, która gwarantujemy znajdzie poczytne miejsce w niejednym 

domu. 



 

 

 

 

 

 Smakowicie wyglądają te czereśniowe wypieki. Nie możemy doczekać się na 

ich degustację. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Przedstawiciele poszczególnych klas zdradzali nam tajniki receptury tych 

smakowitych ciast. 

 

 

 

 

 



W ramach Dnia Ekologii uczniowie wzięli udział w dwudniowej wycieczce na Górę Św. Anny.                          

W ramach pobytu uczniowie uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych i historycznych związanych                    

z miejscem Krainy Św. Anny. Uczestniczyli     w prelekcji nt. pielęgnacji drzew czereśniowych oraz ich 

odżywczych wartości wpływających korzystnie  na organizm człowieka. Zapoznali się w jaki sposób 

przebiega pielęgnacja Alei Czereśniowych i w jaki sposób należy dbać o środowisko naturalne. 

Odwiedzili naszą czereśniową aleję .Dodatkowo poznali historię powstania Bazyliki, Pomnik Czynu 

Powstańczego  oraz amfiteatr. Po zajęciach zorganizowane było ognisko oraz gry i zabawy na świeżym 

powietrzu. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

22 czerwca 2017 roku podsumowaliśmy nasz projekt. Na sali gimnastycznej wyeksponowaliśmy prace 

plastyczne, zdjęcia. Zaprezentowana została książka kucharska . Były również słodkości. Na koniec 

zostały wręczone nagrody za udział w konkurach. Społeczność szkolna wraz z rodzicami i dziadkami 

dziękują za wspaniałą przygodę jaką przeżyli realizując projekt. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


