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Starałam się, aby w zadania 

zaangażowani byli wszyscy 

uczniowie szkoły, od klasy „0” 

do klasy VI. 



 



EKOWYWIADÓWKA 
CZAD – CICHY ZABÓJCA 

Dnia 15.09.2015r. odbyło się spotkanie dla rodziców mające 

na celu uświadomienie ich o tym jak niebezpieczne jest 

zatrucie czadem. 



WYCIECZKA DO EDU PARK 
WYSTAWA – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

Klasa IV oraz uczniowie z kółka przyrodniczego mieli okazję 

uczestniczyć w wycieczce do „EduPark” w Gdańsku. Gdzie 

mogli zapoznać się z odnawialnymi źródłami energii, 

korzystając z interaktywnej makiety. 



APEL 
W HARMONII Z PRZYRODĄ 

Z okazji Dnia Ziemi, czyli 22.04.2016r. W naszej szkole odbył 

się apel, a uczniowie z koła przyrodniczego zaprezentowali 

dla całej społeczności szkolnej przedstawienie pt.: „W 

harmonii z przyrodą”. Również podczas apelu zostały 

rozdane nagrody dla uczniów, którzy brali udział w 

plastycznym konkursie ekologicznym oraz w konkursie 

wiedzy ekologicznej. 





SPOTKANIE ZE SPECJALISTĄ 
LEŚNICY W NASZEJ SZKOLE 

20.04.2016r. w czasie trwania Tygodnia Ekologicznego w 

naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów z Leśnikami. Na 

prelekcji uczniowie dowiedzieli się jak niebezpieczne jest 

wyrzucanie śmieci w lasach i jaki wpływ ma to na 

środowisko naturalne. 



AKCJA ULOTKOWA 

Dla pełnego efektu edukacji ekologicznej w szkole oraz poza 

nią odbyła się akcja ulotkowa. Uczennice z koła 

przyrodniczego rozwieszały plakaty oraz rozdawały ulotki 

mieszkańcom Łebna. 



SZKOLNY TURNIEJ WIEDZY 

EKOLOGICZNEJ 

W Dniu Ekologa, czyli 21.04.2016r. w naszej szkole odbył się 

turniej wiedzy ekologicznej dla uczniów klas IV-VI. Walka 

była zacięta, na wygranej zaważały tylko pojedyncze 

punkty. Pytania były trudne, ale uczniowie dobrze 

przygotowali się do tego wyzwania. 



EKOLOGICZNY KONKURS 

PLASTYCZNY 

20.04.2016r. W Dniu Przyrody w szkole odbył się konkurs 

plastyczny dla klas „0”-III. W dwóch kategoriach w 

konkursie wzięło razem udział 70 uczniów. Temat brzmiał 

„Ekologiczne źródła energii”, nie był łatwy, ale uczniowie 

świetnie sobie z nim poradzili. Komisja miała trudny orzech 

do zgryzienia, aby wybrać te najlepsze prace. 





GAZETKA SZKOLNA 



EKO-WARSZTATY 
CUDA Z ODPADÓW 

18.04.2016r. odbywały się warsztaty, które zostały 

poprowadzone przez uczniów z koła przyrodniczego dla 

uczniów klas „0”-IV. Mając do dyspozycji tylko odpady, 

uczniowie mieli za zadanie stworzyć małe „cuda”. Zabawa 

bardzo podobała się wszystkim uczniom. 







MALOWANIE KREDĄ 
CZYSTY KRAJOBRAZ 

Tego samego dnia (19.04.2016r.) młodsi uczniowie szkoły 

tworzyli piękne krajobrazy na kostce brukowej. 



GIGANTYCZNA GRA PLANSZOWA 
„ZIELONA ENERGIA” 

W ramach naszego Tygodnia Ekologii, a dokładnie 

19.04.2016r. uczniowie klas starszych (IV-VI) tworzyli 

ogromną grę planszową pt.: „Zielona Energia”. Która cieszy 

się w szkole ogromna popularnością, ponieważ pionkami są 

sami uczniowie, którzy idąc po polach muszą odpowiadać 

na różne pytania. 



SYMBOLICZNE 

SADZENIE DRZEWKA 

22.04.2016r. W Dniu Ziemi chcieliśmy zrobić coś dla 

przyrody oraz dla otoczenia naszej szkoły. Stąd pomysł na 

zasadzenie drzewka przez uczniów. 



RECYKLINGOWE ZABAWKI 
DLA PSÓW ZE SCHRONISKA 

Przez kilka dni w kwietniu uczniowie z koła przyrodniczego 

oraz świetlicy wykonywali na dodatkowych zajęciach lub w 

domu psie zabawki ze starych materiałów, z butelek PET 

itp…Następnie 22.04.2016r. Po południu pojechaliśmy do 

przytuliska w Dąbrówce, aby wręczyć te zabawki dla 

mieszkańców schroniska. Mamy nadzieję, że choć trochę 

umililiśmy im te nieprzyjemny pobyt. 



ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 
UPCYKLING – TO JEST MODNE 

W cyklu zajęć świetlicowych pojawiły się tematy z 

upcyklingu. Uczniowie zapoznali się z tym terminem, a 

następnie na kilku zajęciach wykonywali pojemniki na 

kredki oraz pszczółki z butelek PET oraz pojemniczków od 

jajka niespodzianki. 



MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

W wielu akcjach wykorzystywaliśmy materiały jakie 

otrzymaliśmy od Komunalnego Związku Gmin 

„Dolina Redy i Chylonki” oraz plansze w ramach 

kampanii PORZĄDNE POMORZE. Dzięki tym 

materiałom  (ulotkom, plakatom) mogliśmy lepiej 

rozpowszechnić naszą eko-akcję. 

 

DZIĘKUJĘ 

 


