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Warszawskie Święto
Drzewa – Milion
drzew dla Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy:
Warszawiacy chętnie angażują się
w tworzenie i zmienianie otaczającej
ich przestrzeni. Program „Milion drzew
dla Warszawy” daje mieszkańcom
możliwość uczynienia naszego miasta
jeszcze bardziej zielonym. Duża liczba
drzew oczyszcza powietrze, łagodzi skutki
wysokich temperatur, wytwarza korzystny
mikroklimat, a także zdobi całą stolicę.
Warszawa jest otwarta na propozycje
mieszkańców, wskazujących miejsca
kolejnych nasadzeń. Swoje pomysły mogą
przedstawić w aplikacji „Milion drzew”
i „Warszawa 19115”. Od marca 2017 r.
do miasta wpłynęło już powyżej 10
tysięcy zgłoszeń. W ciągu dwunastu lat
posadziliśmy ponad 300 tysięcy drzew.
Zieleń jest jednym z naszych priorytetów
w rozwoju miasta, ponieważ korzystnie
wpływa na nasze zdrowie i komfort życia
w Warszawie.

Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu
Zieleni m.st. Warszawy: Zależy nam,
aby warszawiacy mogli w pełni korzystać
z zielonych terenów stolicy. Poprzez
aktywizację, inicjowanie działań oraz
prowadzenie dialogu, chcemy zachęcić
mieszkańców do udziału w organizacji,
tworzeniu i animacji zieleni znajdującej się
w pobliżu ich miejsca zamieszkania, pracy
czy nauki.

Akcją „Warszawskie Święto Drzewa – Milion drzew dla Warszawy” chcemy zachęcić warszawskie placówki oświatowe
i wychowawcze, by jesienią organizowały lokalne inicjatywy
sadzenia drzew i krzewów oraz otaczały je opieką. Posadzenie
drzewa wymaga wielu przygotowań i wspólnej pracy. Warto
włączyć do akcji mieszkańców. Zorganizować sadzenie drzew
wraz z sąsiadami, np. spółdzielniami mieszkaniowymi czy instytucjami w najbliższej okolicy. Warszawskie Święto Drzewa
to także edukacja i zabawa – wyjście poza teren placówki
i poznawanie drzew rosnących w mieście.
W zeszłorocznej akcji Warszawskie Święto Drzewa wspierającej program „Milion drzew dla Warszawy” wzięło udział ponad
90 placówek oświatowych. Posadziliśmy wspólnie ponad 820
drzew, a wiele kolejnych zostało objętych opieką. Najbardziej
twórczym oraz zaangażowanym przedszkolom, szkołom i liceom
wręczyliśmy tytuły „Najlepsza inicjatywa akcji Warszawskie
Święto Drzewa”. Laureatów uhonorował Michał Olszewski
– zastępca prezydenta m.st. Warszawy. O tym, jakie działania zrealizowały nagrodzone placówki piszemy na stronie 12 w dziale
– Zainspiruj się!
Jacek Bożek, założyciel
i prezes Klubu Gaja: „Milion drzew dla
Warszawy” to program, w którym udało
się połączyć wymagania stawiane wobec
sadzenia drzew przez samorząd z aktywnością
obywateli i placówek edukacyjnych. Sadzimy
razem, ale także edukujemy się wzajemnie
obywatelsko i ekologicznie. Budowanie
kapitału społecznego wokół wartości
przyrodniczych jest niezwykle ważne
w czasach zmieniającego się klimatu. Sami
przygotowujemy nasze miasto na to, aby
w nim lepiej i zdrowo żyć.

Zespół Szkół nr 82 w Warszawie

Zapraszamy placówki oświatowe
i wychowawcze do włączenia się w jesienną
akcję „Warszawskie Święto Drzewa – Milion
drzew dla Warszawy”, do sadzenia drzew
i krzewów oraz aktywnej edukacji.

Mamy nadzieję, że przedszkola, szkoły, świetlice, przedsiębiorcy,
instytucje, komitety zrzeszone wokół różnych inicjatyw, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie aktywnie
włączą się do działań. Zieleń, piękne skwery, pomnikowe drzewa
i parki, to jeden z największych skarbów stolicy. Zazielenianie
miasta z udziałem mieszkańców – to idea programu „Milion
drzew dla Warszawy” realizowanego w stolicy.
Jak wziąć udział w akcji? Na kolejnych stronach broszury podpowiadamy wam krok po kroku jak zorganizować „Warszawskie Święto Drzewa – Milion drzew dla Warszawy”. Działania
możecie dostosować do Waszego otoczenia społecznego
i przyrodniczego.

Drzewa to życie

Milion drzew

Drzewa mają duże znaczenie społeczne i gospodarcze.
To zielona infrastruktura przynosząca wymierne korzyści
materialne w miastach.

Program „Milion drzew dla Warszawy” to działania poprawiające
jakość naszego otoczenia. Drzewa nie tylko produkują tlen
i oczyszczają powietrze, którym oddychamy. Nowe drzewa to
także większa bioróżnorodność, mniejszy hałas, ochrona przed
wiatrem, słońcem oraz piękna przestrzeń wokół nas.

118 kg – tyle tlenu produkuje średnio w ciągu roku jedno
drzewo. Dorosły człowiek zużywa w takim czasie 176 kg tlenu.
Wystarczą dwa drzewa, by zaspokoić zapotrzebowanie jednego człowieka na tlen. Poza tym drzewa pochłaniają dwutlenek węgla, ze względu na okazałe rozmiary robią to bardzo
efektywnie. Zwłaszcza w czasach, gdy walczymy z zabijającym
nas smogiem, cenne jest każde drzewo w naszych miastach.
Drzewa poprawiają jakość życia poprzez filtrację powietrza. Liście drzew zatrzymują kurz i pył, pomagają usuwać z atmosfery toksyczne substancje. Drzewa regulują także gospodarkę
wodną. Korzenie drzew i krzewów działają jak naturalne filtry
i zatrzymują deszczówkę. To zmniejsza gwałtowny spływ do
kanalizacji deszczowej, chroni przed powodziami i pozwala
odnowić zasoby wód gruntowych. Dotykają nas coraz większe susze i każda kropla wody jest na wagę złota, taka funkcja
drzew jest niezwykle ważna.
Drzewa to domy dla wielu zwierząt. Na ich gałęziach i w dziuplach ptaki budują swoje gniazda, dają schronienie drobnym
ssakom, takim jak wiewiórki, z ich obecności korzystają także
owady pożytecznych dla nas gatunków. Dzięki drzewom nasze miasta nie są ponurymi, betonowymi dżunglami. Świat,
w którym rosną jest o wiele piękniejszy, miło jest w upalny
dzień poszukać chłodu pod wierzbą, brzozą, klonem czy kasztanowcem. Drzewa to nasi lekarze i terapeuci – ich bliskość
pozytywnie wpływa na nasze zdrowie, zachowania i stan
psychofizyczny. Zieleń łagodzi skutki wysokiej temperatury,
wytwarza korzystny dla człowieka mikroklimat.

„Milion” w nazwie programu ma wymiar przede wszystkim
symboliczny. Przysłowiowy „milion” jest liczbą, z jednej strony
abstrakcyjną, ale jest też celem na tyle realnym do osiągnięcia,
że mobilizuje do działania.
„Milion drzew” to przede wszystkim partycypacja mieszkańców,
których chcemy angażować w proces zadrzewiania miasta,
także poprzez ogrodnictwo społecznościowe, wspólne akcje
nasadzeń drzew oraz konkursy na najlepsze inicjatywy z tym
związane.
„Milion drzew” to współpraca z dzielnicami i podmiotami, które
chcą sadzić drzewa na terenach zielonych, którymi się opiekują
oraz tworzyć nowe zazielenione miejsca.
Docelowo każde posadzone w przestrzeni miejskiej drzewo
powinno spełniać wysokie standardy. Dla zapewnienia wysokiej jakości nowych nasadzeń w ramach realizacji programu
„Milion drzew” przygotowano „Standardy kształtowania zieleni
Warszawy”. Dokument opracowany przez zespół specjalistów
powstał w celu wprowadzenia jednolitych zasad postępowania
i wysokiego poziomu realizowanych założeń dla wszystkich
jednostek administrujących zielenią w Warszawie.
Program ma charakter również ideowy, więc mamy nadzieję
na szeroką partycypację mieszkańców, grup nieformalnych,
organizacji pozarządowych, instytucji i podmiotów prywatnych
w procesie opieki nad drzewami oraz rozwoju terenów zieleni
w Warszawie.

Akcja „Włącz drzewo” w ramach
programu „Milion drzew dla Warszawy”,
Dzień Ziemi w Warszawie, 2017
Szkoła Podstawowa nr 356 w Warszawie

Sadzenie drzew w al. Waszyngtona z udziałem
radnej m.st. Warszawy – Aleksandry Gajewskiej
i zastępcy prezydenta m.st. Warszawy – Michała Olszewskiego

Krok po kroku
jak zorganizować
Warszawskie Święto
Drzewa

Poszukajcie osób chętnych do wsparcia akcji np. poprzez zakup
sadzonek czy sfinansowania ich pielęgnacji. Na terenach miejskich najlepiej sadzić duże drzewa, one maja większą szansę na
przetrwanie w trudnych warunkach. Zakup dużej sadzonki to
spory wydatek. Warto poszukać sprzymierzeńców, np. wśród
rodziców czy właścicieli firm w okolicy. A może pomogą lokalne
szkółki i przekażą sadzonki za darmo?
Sadzenie drzew to świetna okazja do jednoczenia się wokół
wspólnego celu i integracji społeczności szkolnej z mieszkańcami czy pracownikami okolicznych firm. Im więcej osób uda
się zaangażować w projekt, tym większa będzie skuteczność
działań.

1 krok – ZGŁOSZENIE
UDZIAŁU
Pierwszy krok to oczywiście zgłoszenie udziału placówki. Przesyłając formularz – Zgłoszenie do akcji (do dnia 30 września) na
adres e-mail: warszawskieswietodrzewa@gmail.com placówki
otrzymują pakiet edukacyjny – broszurę i plakat.
UWAGA – Placówki, które w Zgłoszeniu zaznaczyły zapotrzebowanie na ilość sadzonek drzew, poinformujemy o terminie i miejscu odbioru sadzonek w Warszawie.
W miarę możliwości służymy Wam pomocą, ale zaznaczamy,
że ilość sadzonek drzew do przekazania jest ograniczona.

Przedszkole nr 117 w Warszawie

2 krok – ZAPROSZENIE
DO WSPÓŁPRACY
Razem działać o wiele łatwiej. Dlatego zaproście do udziału
w akcji rodziny uczniów, młodzież z innych szkół, członków
wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, lokalne organizacje,
firmy czy instytucje kultury. Działania dla drzew realizujcie
wspólnie. To może być świetna okazja do integracji lokalnej
społeczności. Wiele osób jest bardzo aktywnych, chcą działać
dla dobra innych ludzi i przyrody.

Zajęcia edukacyjne w Szkole
Podstawowej nr 307 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 49 w Warszawie
Szkoła Podstawowa nr 357 w Warszawie

czerwone, brzozy pospolite, dęby szypułkowe, jesiony
wyniosłe czy lipy.
W centrum miast możemy też sadzić drzewa iglaste
m.in.: sosnę czarną oraz w miejscach o mniejszym
zanieczyszczeniu cisy i jałowce.

3 KROK – SADZENIE
DRZEW I KRZEWÓW

Pamiętajmy o krzewach, które są bazą pokarmową dla
wielu zwierząt i pożytkiem dla owadów zapylających.
W miastach polecane są m.in.: berberysy, trzmieliny,
rokitniki pospolite, ligustry czy śliwy ałycze.

Nie tylko w ogrodach przyszkolnych, bo w niektórych może
już brakować miejsca na kolejne rośliny. Warto wyjść poza
mury szkoły i zaprosić mieszkańców do wspólnego sadzenia
np. na terenach pobliskich osiedli mieszkaniowych.

Więcej informacji przeczytacie w „Standardach
kształtowania zieleni w Warszawie” na stronie
www.zzw.waw.pl

Pamiętajcie, że w mieście warto sadzić takie gatunki jak klon,
dąb, grab, lipa, głóg czy jarząb. Właściwy dobór zależy od
konkretnych warunków siedliskowych i przestrzennych. Więcej
przeczytacie w „Standardach kształtowania zieleni Warszawy”.
W razie wątpliwości można skonsultować się z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy.
Zachęcajcie rodziców uczniów do sadzenia drzew w swoich
ogrodach czy działkach na terenie Warszawy pod hasłem:
„Mamo, tato, posadź ze mną drzewo!”. To idealna okazja
by przypomnieć o tradycji, że kiedy rodzi się syn, to sadzi
się dąb, a kiedy córka – to lipę. Zorganizujcie akcję sadzenia
drzew w szkole. Zbierzcie listę rodziców chętnych do posadzenia drzew ze swoimi dziećmi. W miarę możliwości wesprzemy
akcję przekazując Wam sadzonki drzew. Pamiętajcie, by liczbę
sadzonek zaznaczyć w Zgłoszeniu do akcji!

4 KROK – ADOPCJA
DRZEWA

Warto odnotować każde posadzone drzewo dopisując je do
licznika online na stronie www.swietodrzewa.pl. Pokażmy, jak
duża jest skala akcji, inspirujmy do działania! Dzięki zaangażowaniu wielu społeczności lokalnych posadzono już ponad
850 tysięcy drzew.

Przedszkole nr 50 w Warszawie

Jeśli nie możecie posadzić drzewa, otoczcie opieką młode drzewo już posadzone. Poszukajcie go w najbliżej okolicy. Może
znajdziecie drzewo posadzone w ramach programu „Milion
drzew dla Warszawy”. Z adopcją drzewa można połączyć wiele
różnych działań: zdobywać wiedzę o nim czy poznawać gatunki
zwierząt z nim związane.

Jakie drzewa możemy sadzić w mieście?
W trudnych warunkach siedliskowych, w bezpośredniej
bliskości drogi m.in.: klony polne, leszczyny, głogi,
grusze drobnoowocowe, jarząby.
Natomiast przy drogach mniej ruchliwych, w oddaleniu
od ulicy m.in.: olsze szare, klony pospolite, klony

Jeśli posadzicie drzewo, otoczcie je opieką podlewając w czasie
suszy czy ściółkując. Ściółkowanie gleby to ważny zabieg pielęgnacyjny, ogranicza rozprzestrzenianie się chwastów, chroni
przed nadmiernym wyparowywaniem wody z gleby. Odwiedzajcie zaadoptowane drzewo, doglądajcie, jak rośnie. Możecie
nadać mu imię i świętować jego imieniny albo urodziny.

Przedszkole nr 348 w Warszawie

Zaadoptowane drzewa planujemy oznaczyć tabliczkami zawierającymi informacje: gatunek drzewa, opiekun, sponsor itp.
W przesłanej relacji z przeprowadzonej akcji (czyli Dziewiąty.
krok) zaznaczcie koniecznie jakie drzewo, zostało otoczone
przez Was opieką!

rozpoczniecie nową tradycję w Waszej społeczności, która może
stać się ważnym ekologicznym wydarzeniem. To może być
początek nowych znajomości i przyjaźni.

5 KROK – ZABAWA I NAUKA
Zadbajcie o to, by sadzeniu drzew towarzyszyły ciekawe wydarzenia. Drzewa naprawdę mogą inspirować! Akcja „Warszawskie
Święto Drzewa – Milion drzew dla Warszawy” to dobra okazja by
rozmawiać o drzewach i poznawać, jakie pełnią funkcje w przyrodzie oraz jak wpływają na jakość naszego życia w mieście.
Sadzeniu drzew może towarzyszyć np. piknik rodzinny, festyn,
happening, konkurs na najciekawsze opowiadanie o drzewie
czy najładniejszy rysunek. Zaproście na wydarzenie znane osobistości – ludzi kultury i mediów.

8 KROK – POINFORMOWANIE
O DZIAŁANIACH
Opowiedzcie innym, co robicie. Mówcie o swoich planach jak
największej liczbie osób. Przygotujcie informacje o wydarzeniu
i powiadomcie o tym odpowiednio wcześniej lokalną prasę,
portale, radio i telewizję. Podpiszcie swoją wiadomość nazwiskiem i podajcie, jak można się z Wami skontaktować. Podczas
wydarzenia róbcie zdjęcia, potem napiszcie krótką relację, opublikujcie ją na stronie internetowej Waszej placówki. Bądźcie
aktywni w mediach społecznościowych.

6 KROK – POZNAWANIE
DRZEW W OKOLICY

9 KROK – RELACJA Z AKCJI
I WYBÓR NAJLEPSZEJ
INICJATYWY

Polecamy uczenie się poprzez kontakt z przyrodą! Nawet w pochmurny dzień możecie wyjść do parku czy po prostu przejść
się ulicami i poznawać drzewa w okolicy. Podczas wycieczek
poszukajcie drzew posadzonych w ramach „Miliona drzew dla
Warszawy”. Odkrywajcie stare drzewa, sędziwych świadków historii miasta i jego mieszkańców. Z drzewami związanych jest
wiele historii, o których warto mówić i wykorzystać w edukacji.

Szkoła Podstawowa nr 343
w Warszawie

Regulamin akcji Warszawskie Święto Drzewa znajdziecie w pakiecie edukacyjnym razem z listem zapraszającym, broszurą
oraz plakatem. Nadesłane sprawozdania powalczą w rywalizacji
na najlepsze inicjatywy w czterech kategoriach: za największą
liczbę posadzonych drzew, za najszerszą współpracę oraz kreatywność działań.

7 KROK – PODZIĘKOWANIA
Koniecznie podziękujcie za współpracę wszystkim uczestnikom
i partnerom. Najlepiej wręczając osobiście specjalnie napisane
podziękowania i zaproszenie do działań za rok. W ten sposób

Nie zapomnijcie o wysłaniu relacji z przeprowadzonych działań
na adres e-mail: warszawskieswietodrzewa@gmail.com. Wyróżnimy najlepsze inicjatywy! Na sprawozdania z akcji „Warszawskie
Święto Drzewa – Milion drzew dla Warszawy” czekamy do 30
listopada 2018 r.

Przedszkole Jeżynkowa Dolinka
w Warszawie

Ogłoszenie laureatów tytułu – Najlepsza inicjatywa „Warszawskie Święto Drzewa – Milion drzew dla Warszawy” odbędzie
się do 15 grudnia 2018, poinformujemy laureatów o terminie.

Zainspiruj się!

w mieście. Powstała mapa terenów zielonych i obiektów
przyrodniczo cennych Mokotowa – szkoła jest w tej akurat
dzielnicy – poprzedzona inwentaryzacją. Wytyczono m.in. ścieżkę szlakiem mokotowskich pomników przyrody, odbyło się
wiele lekcji terenowych. Bliskość zieleni wykorzystywana jest
tutaj na co dzień. Rosnące w dzielnicy drzewa pomagają np.
w monitorowaniu stanu czystości powietrza, uczniowie robią
to badając nadrzewne porosty.

Ciekawe zajęcia poświęcone roli i ochronie drzew można zorganizować w szkole, przedszkolu, placówce integracyjnej. Szukasz
inspiracji? Zobacz, co robią u siebie inni. Możesz skorzystać ze
sprawdzonych już pomysłów.

XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
otrzymało tytuł za kreatywność i przygotowane ścieżki przyrodniczej wzdłuż drzew pomnikowych dzielnicy Mokotów.

W zeszłym roku do jesiennej akcji Warszawskie Święto Drzewa
wspierającej program „Milion drzew dla Warszawy” przyłączyło
się ponad 90 placówek oświatowych i wychowawczych z terenu stolicy. Wspólnie udało się posadzić ponad 820 drzew!
Wiele kolejnych otoczyć opieką. W piątek, 15 grudnia 2017 r.
w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy wręczono tytuły „Najlepsza inicjatywa akcji Warszawskie Święto Drzewa” najbardziej
twórczym i zaangażowanym przedszkolom, szkołom i liceom.
Nagrodami laureatów uhonorował Michał Olszewski – zastępca
prezydenta m.st. Warszawy.

Ogród przyszkolny
Szkoła Podstawowa nr 46 im. S. Starzyńskiego założyła przyszkolny ogród. Placówka mieści się na dużym osiedlu, niedaleko
ruchliwej ulicy, tutaj każda enklawa zieleni jest bardzo cenna.
Zaczęło się od spontanicznej akcji porządkowej, skończyło na
długofalowym projekcie. Pierwsze sadzonki zostały zakupione
za pieniądze ze zbiórki makulatury, rada rodziców zaopatrzyła
chętnych do pracy w narzędzia ogrodowe. Wybrano gatunki radzące sobie w wielkomiejskich warunkach, m.in. sosnę
zwyczajną, rajską jabłoń purpurową, jarząb pospolity, różne
różaneczniki, czy pięknie pachnące róże rabatowe. Są już kolejne ciekawe pomysły, m.in. domki dla owadów czy instalacja
zbiornika na deszczówkę.

Drzewo-marzenie
Stowarzyszenie „Po pierwsze rodzina” prowadzi w Warszawie
„Naszą Szkołę”. Uczęszczający tutaj uczniowie i przedszkolaki,
razem 19 dzieci, borykają się z różnymi formami niepełnosprawności. Podopieczni placówki marzyli o tym, by każdy z nich
miał drzewo nazwane swoim imieniem. Udało się spełnić to
marzenie. Nadleśnictwo Jabłonna podarowało sadzonki – klony,
modrzewie, świerki i jesiony. Pomoc w sadzeniu zaoferowali
podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży
Orionistów. Przy okazji Warszawskiego Święta Drzewa w „Naszej Szkole” zorganizowano wiele ciekawych wydarzeń, m.in.
tworzenie muzyki lasu czy zajęcia plastyczne.

Szkoła Podstawowa nr 46 otrzymała tytuł za kreatywność
i założenie ogrodu przyszkolnego.
Rozdanie tytułów – Najlepsza inicjatywa
Warszawskie Święto Drzewa 2017 w Urzędzie
Miasta Stołecznego Warszawy

Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła” otrzymała tytuł za współpracę z Telewizją Polską, Nadleśnictwem Jabłonna oraz Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym Księży Orionistów.

Zielona mapa Mokotowa
W Gimnazjum nr 4 im. W. Broniewskiego, które przyłączono
do XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
odbyły się lekcje na temat znaczenia drzew i w ogóle zieleni

Zespół Szkół Samorządowych i Liceum
Ogólnokształcące nr 3 w Warszawie

Zajęcia edukacyjne w Szkole
Podstawowej nr 357 w Warszawie

Współpraca z osiedlem

Mamo, tato posadź ze mną drzewo

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im.
Jana Pawła II nauczyciele na lekcjach opowiadali o wielkim
znaczeniu drzew i krzewów w środowisku miejskim, odbyła
się też bardzo ciekawa wycieczka do Centrum Edukacji Leśnej
w Celestynowie. Korzystając z rad Wydziału Ochrony Środowiska
w dzielnicy Bemowo posadzono drzewa, na sadzonki udało się
zdobyć sponsorów, jedne z pierwszych zakupił rodzic jednego z uczniów. Za zgodą spółdzielni i ku radości mieszkańców
drzewka posadzono m.in. na terenie Osiedla Górce.

Przedszkole nr 244 „Niegocińskie Skrzaty” może się pochwalić
przepięknym ogrodem. Poprowadzono przez niego ścieżkę
edukacyjną z tabliczkami i metryczkami rosnącej przy nich
roślin. W ramach akcji „Mamo, tato posadź ze mną drzewo”
placówka otrzymała pięć sadzonek kasztanowców, zostały posadzone w ogrodzie. Na tablicy w przedszkolu zawisły wypowiedzi dzieci na temat „Drzewo moim przyjacielem”. Przedszkolaki
mówiły o tym, że drzewa nas karmią i są domem dla zwierząt.

Szkoła Podstawowa nr 82 otrzymała tytuł za współpracę z mieszkańcami, Wydziałem Ochrony Środowiska Dzielnicy Bemowo, Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie, Spółdzielnią Osiedla Górce.

Przedszkole nr 244 „Niegocińskie Skrzaty” otrzymało tytuł
za współpracę z rodzicami i akcję „Mamo, tato posadź ze mną
drzewo”, Szkołą Podstawową nr 271 oraz Wydziałem Ochrony
Środowiska Dzielnicy Mokotów

Poznawanie drzew

Zazielenianie Warszawy

Całe Przedszkole nr 153 „Słoneczne Przedszkole” zaangażowało
się w Warszawskie Święto Drzewa, ale głównymi organizatorami
była grupa zerówkowiczów. W placówce odbyła się pogadanka
na temat znaczenia drzew dla Ziemi oraz działań jakie można
podjąć, by drzew w najbliższej okolicy było coraz więcej. Dzieci
dowiedziały się, jak za pomocą aplikacji mobilnej „Milion Drzew”
przy pomocy rodziców w prosty sposób wskazać miejsca do sadzenia drzew. Maluchy wybrały się także na wycieczkę, w czasie
której policzyły drzewa w sąsiedztwie przedszkola.

Szkoła Podstawowa nr 357 im. H.J. Wagnera posadziła m.in. na
terenie szkoły 120 drzewek podarowanych przez Klub Gaja
oraz zakupionych przez rodziców i nauczycieli. Przeprowadzono
kilkanaście lekcji poświęconych drzewom, uczniowie stworzyli
vademecum „Od liści do drzewa”. Nie zabrakło także wypraw do
lasu. Klon rosnący obok szkoły stał się „drzewem marzeń”, do
jego gałęzi przyczepiono karteczki-liście z hasłami dotyczącymi
ochrony i znaczenia drzew.
Szkoła Podstawowa nr 357 otrzymała tytuł za posadzenie
największej liczby –120 drzew na terenie szkoły oraz na działkach i w ogrodach przydomowych.

Przedszkole nr 153 otrzymało tytuł za zgłoszone lokalizacje
nasadzeń w aplikacji mobilnej „Milion Drzew”.
Zespół Szkół nr 82 w Warszawie

XLIII Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Wielkiego
w Warszawie

Przedszkole nr 17 w Warszawie
Przedszkole nr 244 Niegocińskie
Skrzaty w Warszawie

Dołącz do akcji
sadzenia drzew
#zielenwarszawska
zzw.waw.pl

