
„WPAKUJMY SIĘ W COŚ FAJNEGO

Chodzi o SKALĘ, no i o SZKOLNEGO MISTRZA ZERO
Mistrz

Plan jest taki: 
 szukacie w domach niepotrzebnych firan,  
  uwalniacie w szafach miejsce na potrzebniejsze
  firany przerabiacie na woreczki (jak z obrazka)
   31 maja, uszyte woreczki przynosicie do szkoły i wspólnie liczycie
adres tyskiezywioly@umtychy.pl, po czym zabieracie do domu i 

Woreczki, które uda się Wam wyprodukować, przydadzą się w trakcie zakupów do pakowania produktów na wagę: chleba, bułek, 
warzyw, owoców, orzechów itp. Zobaczycie jak cudownie zmniejszy się ilość foliowych śmieci w domu, kiedy zostaniecie szczęśli
posiadaczami takich gadżetów     
 

więcej informacji:     umtychy.pl/tyskiezywioly  

WPAKUJMY SIĘ W COŚ FAJNEGO
Dołącz do miejskiej akcji!  

Poszukaj w domu niepotrzebn
i szyj, szyj, szyj… ;) 
Akcja polega na wspólnym działaniu  tyszan na rzecz ograniczania 
(jednorazówek, zrywek) w naszym otoczeniu -produkcji firanowych wielorazówek

Taki produkt będzie też głównym  gadżetem tegorocznego festiwalu „Tyskie Żywioły”. 

W akcji mogą wziąć udział UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE, RODZINY

SZKOLNEGO MISTRZA ZERO-WASTE!  
Mistrz ten zostanie ogłoszony na festiwalu „Tyskie Żywioły” 8 czerwca

e w szafach miejsce na potrzebniejsze rzeczy, 
irany przerabiacie na woreczki (jak z obrazka) według projektu własnego lub takiego z youtube’a

31 maja, uszyte woreczki przynosicie do szkoły i wspólnie liczycie, a szkolny koordynator akcji
, po czym zabieracie do domu i KORZYSTACIE w trakcie zakupów 

wyprodukować, przydadzą się w trakcie zakupów do pakowania produktów na wagę: chleba, bułek, 
warzyw, owoców, orzechów itp. Zobaczycie jak cudownie zmniejszy się ilość foliowych śmieci w domu, kiedy zostaniecie szczęśli

          

umtychy.pl/tyskiezywioly                facebook.com/TyskieZywioly kontakt: 

 

WPAKUJMY SIĘ W COŚ FAJNEGO!” 

niepotrzebnych firan! 

tyszan na rzecz ograniczania plastikowych woreczków 
ukcji firanowych wielorazówek na zakupy.   

tegorocznego festiwalu „Tyskie Żywioły”.  

W akcji mogą wziąć udział UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE, RODZINY… wszyscy!  

„Tyskie Żywioły” 8 czerwca. 

takiego z youtube’a 
koordynator akcji przesyła uzyskany wynik na 

wyprodukować, przydadzą się w trakcie zakupów do pakowania produktów na wagę: chleba, bułek, 
warzyw, owoców, orzechów itp. Zobaczycie jak cudownie zmniejszy się ilość foliowych śmieci w domu, kiedy zostaniecie szczęśliwymi 

   POWODZENIA! 

kontakt: tyskiezywioly@umtychy.pl  


