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1. Ekowywiadówka i Rada Pedagogiczna poświęcona           
tematyce projektu 

19 listopada 2015 r. odbyły się wywiadówki, na których  
wychowawcy  przedstawili założenia projektu „Lider 
Lokalnej Ekologii” w roku szkolnym 2015/2016. 
Omówili zaplanowane w ramach projektu zadania 
(konkursy ekologiczne, warsztaty ekologiczne,  pokaz 
mody upcyklingowej, zbiórka baterii, makulatury, 
plastikowych zakrętek, elektroodpadów).   

 Tego samego dnia szkolny koordynator przeprowadziła 
pogadankę na Radzie Pedagogicznej na temat 
realizowanego przez szkołę projektu i zaplanowanych 
zadań. 

 



2. Wycieczka terenowa 

Szkolny koordynator projektu zorganizowała  we współpracy z 
wychowawcami wycieczki  terenowe dla 4 klas do Sopotu 
na plażę (IC – 11.02.2016r., ID – 12.01.2016r. , IIA – 
10.03.2016r., IID – 15.12.2015r. ). Pani Barbara Oleszczuk - 
doktorantka z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii 
Nauk, Zakład Ekologii Morza przeprowadziła warsztaty na 
temat problemów związanych ze zmianami 
bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. W wielu miejscach 
naszego morza różnorodność zanika lub jest zagrożona. Ma 
na nią wpływ wszystko, co robi człowiek, by podnieść 
poziom swojego życia. Prowadząca zajęcia zwróciła 
szczególną uwagę na unikanie używania nadmiernej ilości 
środków chemicznych w gospodarstwach domowych, które 
powodują zanieczyszczenia wód. 



2. Wycieczka terenowa 



2. Wycieczka terenowa 



3. Apel i przedstawienie w ramach Dni Ziemi pod hasłem:  
„Żyjmy w harmonii z przyrodą” 

31 marca 2016r. (czwartek) odbyły się 2 apele na 
poziomach klas I-II-III będące podsumowaniem 
Dni Ziemi , które trwały w szkole cały tydzień. 
Dokonano podsumowania imprezy i rozdania 
nagród za konkursy ekologiczne. Apele 
rozpoczynało przedstawienie przygotowane przez 
uczniów klas II z zajęć artystycznych. Były to 
zmodyfikowane ekologiczne inscenizacje wierszy: 
„Wandal” i „Paweł i Gaweł”. Aktorzy w 
humorystyczny sposób zachęcali do segregacji 
odpadów i ochrony środowiska przyrodniczego. 



3. Apel i przedstawienie w ramach Dni Ziemi pod 
hasłem:  

„Żyjmy w harmonii z przyrodą” 



4. Spotkanie na terenie placówki ze specjalistą 

14 marca 2016r. (poniedziałek) placówkę odwiedził 
mł. brygadier Tomasz Zwoliński z Komendy 
Miejskiej Straży Pożarnej, przeprowadził 
warsztaty w dwóch klasach pierwszych: IC i ID. 
Prezentacja obejmowała następujące 
zagadnienia: zagrożenia pożarowe, czad – cichy 
zabójca, zagrożenia wynikające ze spalania 
odpadów w domowych piecach. Uczniowie brali 
aktywny udział w zajęciach, zadawali wiele pytań. 
Podczas spotkania wykorzystano ulotki  z KZG „W 
domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”. 
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5. Akcja ulotkowa i plakatowa  

• Na początku marca 2016 roku na terenie szkoły 
zostały rozwieszone plakaty przekazane przez 
Związek i wykonane przez uczniów dotyczące 
hierarchii postępowania z odpadami i spalania 
odpadów w domowych piecach. 

• W dniu wywiadówki tj.19.11.2015r. wśród 
rodziców została przeprowadzona akcja ulotkowa 
„W domowym piecu spalanie śmieci truje i 
rujnuje”  (120 sztuk). Ulotki wykorzystano 
również na warsztatach ze specjalistą – 
strażakiem. 
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5. Akcja ulotkowa i plakatowa  



6. Szkolny turniej wiedzy ekologicznej 

22 marca 2016r. w ramach Dni Ziemi  w szkole odbył się 
szkolny turniej wiedzy o ochronie środowiska.  

W konkursie wzięło udział 18 uczniów z klas I – II – III. Pytania 
przygotował nauczyciel-szkolny koordynator projektu. Test 
składał się z 22 zadań typu zamkniętego i otwartego. 
Dotyczył znajomości hierarchii postępowania z odpadami, 
ochrony powietrza, wody i gleby.  

Wyniki: 
I miejsce – Paulina Warchlewska z klasy ID  (31 p./37p.) 
                    Artur Zakacz z klasy IIC (31 p./37p.) 
                    Filip Wereszczyński z klasy IIIB (31 p./37p.) 
II miejsce – Wiktoria Zająkała  z klasy ID  (29 p./37p.) 
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7. Konkurs  plastyczny ma terenie placówki 

Na początku marca 2016r. na terenie placówki 
został ogłoszony  konkurs plastyczny dla 
uczniów klas II: e-ulotka „Jak zatrzymać ciepło 
w domu?” – sposoby oszczędzania energii 
cieplnej. Zgłoszono 23 ulotki. 

I miejsce – Kinga Sokołowska z klasy IIB 

II miejsce – Katarzyna Kukla z klasy IID 

III miejsce Michał Potratz z klasy IIB 



7. Konkurs  plastyczny ma terenie placówki 
I miejsce – Kinga Sokołowska 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  
 Uszczelnij okna i drzwi bądź wymień je 

na szczelniejsze; 
 Nie zasłaniaj kaloryferów zasłonami ani 

firanami ( ciepłe powietrze zamiast po 
pokoju, rozchodzi się między oknem a 
zasłoną), ale nad grzejnikiem zamontuj 
półki/parapet (ciepłe powietrze zamiast 
lecieć do góry i oziębiać się, będzie 
rozchodzić po pokoju); 

 Ekrany zagrzejnikowe, ze styropianu i 
srebrnej folii; 

 Dach to miejsce, którym sprytne ciepło 
umyka. Mało osób ma tego świadomość, 
ale jest to bardzo ważne, by jego też 
uszczelnić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ucieczka ciepła jest uzależniona od wielu 
czynników, na przykład: 
 wadliwa konstrukcja domu; 
 błędy w wykonaniu wentylacji; 
 minimalna grubość izolacji; 
 brak szczelności, np. w oknach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Konkurs  plastyczny ma terenie placówki 
II miejsce – Katarzyna Kukla 

Kinga Sokołowska klasa 2 B.doc.lnkKinga Sokołowska klasa 2 B.doc.lnk

michal potratz 2b.png.lnk

michal potratz 2b.png.lnk

kasia kukla 2d.pdf.lnk

kasia kukla 2d.pdf.lnk



7. Konkurs  plastyczny ma terenie placówki 
 III miejsce -  Michał Potratz  



8. Gazetka szkolna  

• Na początku marca uczennice klasy IID  
(ekologiczno – krajoznawczej) wykonały 
gazetkę  „Żyj w myśl zasady 3R – zasada 3R w 
życiu codziennym”. Gablota znajduje się na 
korytarzu przy sali biologicznej. 
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9. Zadania własne placówki oświatowej: 
A. Upcyklingowy pokaz mody  

• Podczas apeli podsumowujących Dni Ziemi 
31.03.2016r. odbył się pokaz upcyklingowej mody 
ekologicznej. Na wybiegu zaprezentowano 6 
bardzo oryginalnych i pomysłowych strojów 
ekologicznych  wykonanych z odpadów. Po raz 
pierwszy w historii pokazów w naszej szkole 
pojawił się męski model z propozycją „ciucha” dla 
chłopaków.  Pokaz wzbudził wielkie 
zainteresowanie wśród uczniów, nauczycieli           
i pracowników szkoły. Aktorzy zostali nagrodzeni 
wielkimi brawami. 



9. Zadania własne placówki oświatowej: 
A. Upcyklingowy pokaz mody  



9. Zadania własne placówki oświatowej: 
B. Upcyklingowe pomoce dydaktyczne  

• W trakcie roku szkolnego chętni uczniowie w 
ramach pracy domowej biologii wykonali 
upcyklingowe pomoce dydaktyczne z 
odpadów. Uczniowie klas II mogli wykonać 
model płuc człowieka, zas uczniowie klas III – 
model DNA. 



9. Zadania własne placówki oświatowej: 
B. Upcyklingowe pomoce dydaktyczne - model DNA 



9. Zadania własne placówki oświatowej: 
B. Upcyklingowe pomoce dydaktyczne - model płuc 



9. Zadania własne placówki oświatowej: 
C. Projekt edukacyjny „Wyrzucać czy naprawiać” 

Dwóch uczniów klasy IIA (Oskar Kaszyński i Bartosz Woliński) 
zrealizowało projekt edukacyjny „Wyrzucać czy naprawiać” (projekt 
na ukończeniu). Ich praca polegała na wykonaniu listy adresowej      
z punktami napraw różnych przedmiotów używanych w szkole           
i w domu: 

 naprawa sprzętu AGD i RTV, 
 zegarmistrz, 
 mechanik, 
 naprawa odzieży. 
Następnie punkty te zaznaczyli na mapie Gdyni. Projekt będzie 

zaprezentowany społeczności szkolnej w postaci plakatu na gazetce 
ściennej 

Celem projektu było przekonanie uczniów do przedłużania życia starym 
przedmiotom, żeby nie zasypały nas góry śmieci. Pogoń za nowością 
jest ogromnym obciążeniem dla środowiska przyrodniczego. 



9. Zadania własne placówki oświatowej: 
C. Projekt edukacyjny „Wyrzucać czy naprawiać” 



9. Zadania własne placówki oświatowej: 
D. Ogólnoszkolna zbiórka makulatury (dwukrotna) 

• W roku szkolnym 2015/2016 dwukrotnie 
przeprowadziliśmy zbiórkę makulatury w 
ramach konkursu „ Zbieraj makulaturę – 
oszczędzaj lasy” (05-09.10.2015r. oraz           
11-15.04.2016r.). Przez cały rok szkolny 
zbierana była makulatura w pokoju 
nauczycielskim i sekretariacie przy xero. 
Zebraliśmy ponad dwie tony papieru. 

 



9. Zadania własne placówki oświatowej: 
D. Ogólnoszkolna zbiórka makulatury (dwukrotna) 



MATERIAŁY ZRÓDŁOWE 
 

• Broszury wydane przez KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” 
   > ” O odpadach po nowemu”, 
   > ” Im mniej tym lepiej, czyli odwrócona piramida gospodarki odpadami”, 
   > ” Czym palisz w swoim „ognisku domowym”?1”, 
   > ” Niech Cię oświeci jasność ze śmieci!!!2”, 
   > ” Jeżeli spalać to nie indywidualnie!!!3”, 
   > „ Jestem konsumentem, wiele mogę…”, 
   > „ Zmień zachowania na dobre”, 
• „ Edukacja ekologiczna ” Ligia Tuszyńska, 
• „ Środowisko i gospodarka jego zasobami” Mirosława Popek, Bożena Wapińska, 
• „ Podstawy gospodarki odpadami” Czesława Rosik – Dulewska, 
• „ Ekologia Środowisko Przyroda „ Tomasz Umiński. 

 
 

Opracowanie:  
Małgorzata Bazylko – szkolny koordynator projektu „Lider Lokalnej Ekologii”  
                                        w Gimnazjum nr 2 w Gdyni 

 


