
PROJEKT :„Lider lokalnej ekologii” 

 

TEMAT: „Zrównoważony rozwój a racjonalna 

gospodarka oraz ochrona zasobów wodnych”. 



Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika 

ul. Sobieskiego 300 84-200 Wejherowo 

Dyrektor: p. Małgorzata Zaleska 

Koordynator: p. Wioletta Socha 
Uczniów realizujących projekt: 12 (klasa II d, II c, II e) i  

uczniowie biorący udział w zadaniach (25- po 5 z każdej 

klasy: IIa, IIb, IIc, IId, IIe oraz uczniowie biorący udział w 

konkursach (7:Ie, Id, IIa, IIIb, IIId).  

 



Wykaz przeprowadzonych zadań 



Zorganizowana została ekowywiadówka przygotowana przez uczestników projektu dla 
Rodziców klasy II d – 14 marca, miała charakter wykładu połączonego z warsztatami. 

Uczennice: Amelia Nosowicz, Gracjana Głazik, Martyna Sikora i Agata Schornak 

przygotowały prezentację na temat: segregowania odpadów, szkodliwości spalania 

odpadów w piecach domowych, zasady  ekozakupów, niska  emisja oraz długość 

rozkładania się odpadów  w Morzu Bałtyckim. Po krótkiej prelekcji Rodzice mieli do 

wykonania zadanie praktyczne – właściwe posegregowanie odpadów  (karteczki                                    

z rysunkami).  



Ekowywiadówka c.d. 



Ekowywiadówka c.d. 



Ekowywiadówka c.d. 



        Zorganizowana została wycieczka terenowa 

(styczeń) dotycząca ochrony wód powierzchniowych.                                     

W wycieczce brali udział: Mateusz Pajewski (IId), Karol Rzepa(II 

d), Zachariasz Kucharski (II d). Zdjęcia przedstawiają jezioro 

Ustarbowo, jezioro na Piaśnicy, rzekę Cedron, rzekę w Parku 

Majkowskiego Wejherowo.   



Wycieczka terenowa c.d. 



Zorganizowano apel z okazji Dnia Ziemi, na którym 

podsumowano cały projekt (w tym konkursy, które 
zorganizowaliśmy na terenie gimnazjum).  

Apel został przygotowany przez uczestników projektu                         

z klasy II d. W czasie apelu była wyświetlana prezentacja 

z wykorzystaniem filmów ekologicznych ze strony 

www.kzg.pl 

 

http://www.kzg.pl/


Akcja plakatowa w szkole  i poza terenem (Biblioteka 

Publiczna w Wejherowie). Odpowiedzialni: Wiktoria 

Warkusz, Martyna Sikora,  Agata Schornak.  



Akcja Plakatowa – Gimnazjum  nr 1 



         Akcja ulotkowa- trwała 

od stycznia do marca. W 

pomieszczeniu dla uczniów przy 

sklepiku szkolnym znajdowały się 

ulotki KZG. Uczniowie mogli 

zapoznać się z tematyką 

ekologiczną: wody, powietrza i 

gleby oraz z szkodliwością 

spalania odpadów w piecach 
domowych i segregacji 

odpadów.  



Akcja  ulotkowa w szkole, uczniowie 
chętnie zabierali się do lektury.  



Akcja ulotkowa i plakatowa odbyła się 

również w dniu apelu.  



Turniej 

Ekologiczny 
klas II odbył się 

na apelu (26 

kwietnia).  

Każdą klasę 

reprezentował 

5- osoby zespół.  

Zadanie do wykonania           Klasa II  

Kapitan zespołu – koordynuje prace grupy oraz  

rozwiązuje zadania podczas turnieju 

Zadanie 1. Zadanie do wyboru  (1, 2 , 3 osoby) związane z  

segregowaniem odpadów (do 12.04) 

- pokaz mody ekologicznej, - piosenka ekologiczna  

- wiersz ekologiczny,  - plakat ekologiczny 

- scenka ekologiczna 

Zadanie nr 2. Organizer na biurko z surowców wtórnych  

(do 24.04.) (1,2 osoby) 

Zadanie nr 3. Rozwiązanie testu  ekologicznego w internecie. 

(23.04) (1 osoba) 

Zadanie nr 4   Turniej Ekologiczny - zadania na apelu          

     (2 osoby) np. hasła ekologiczne, rozsypanka, alternatywne 

źródła energii. 

  



Turniej Ekologiczny przygotowywali wszyscy 

uczestnicy projektu, po podsumowaniu 5 

konkurencji I miejsce zajęła klasa II c, II 

miejsce – IIa,  III miejsce II d  



Turniej Ekologiczny c.d.  



Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy i 

nagrody książkowe.  



Konkurs plastyczny na terenie Gimnazjum nr 1 skierowany do wszystkich uczniów 

naszej szkoły. Celem konkursu było wykonanie ulotki pt. „Racjonalne zużycie wody”. Konkurs ogłosiły i 
przygotowały dyplomy uczennice klasy II b Maria Strągowska  i II a Wiktoria Klas. Ogłoszenia o konkursie 
znajdowały się w różnych miejscach szkoły – tablica korkowa na I p i na parterze przy szatni, na drzwiach sal.  

  



W konkursie plastycznym, który trwał od października 

do 30 listopada wzięły udział trzy osoby:  Julia Willma 

(III b), Julia Galant (Ie) i Mateusz Błaszkiewicz (Ie).  



Konkurs plastyczny c.d, uczniowie za udział 

otrzymali dyplomy i gadżety otrzymane od 

KZG.  



Gazetka szkolna, która została umieszczona na tablicy korkowej na I półpiętrze 
Gimnazjum nr 1. Gazetka wisiała od października do połowy listopada. Na niej 

ogłosiliśmy również informację o konkursie plastycznym i literackim. Gazetkę 

wykonały uczennice klasy II d – Gracjana Głazik, Agata Schornak, Amelia 

Nosowicz i Martyna Sikora. W ten sposób uczestnicy projektu przekazali 

społeczności szkolnej informację o udziale w   projekcie.  





Zadanie własne: Konkurs literacki – wiersz pt. 

„Obieg wody w przyrodzie. Od deszczu do 

powodzi”. Konkurs przygotowały uczennice klasy  II 

d- Julia Leike i Amelia Nosowicz.  



W konkursie literackim wzięły udział dwie osoby: 

Ania Aniszewska (IIa) i Dawid Struk (III d). Konkurs 

trwał od października do 13 grudnia.  



Zadanie własne: Konkurs plastyczny pt. „Skąd się bierze woda w 

kranie?”. 

 Konkurs trwał od  2 do 24 marca. 



W konkursie „Skąd się bierze woda w kranie” wzięły udział trzy 

osoby: Mateusz Błaszkiewicz (Ie), Wiktoria Batkiewicz (Id) i 

Mikołaj Batkiewicz (Id).  



Konkurs plastyczny – dyplom.  



 Wszystkie prace z trzech 

ogłoszonych konkursów.  



Zadanie własne: Warsztaty chemiczne pt. 

„Badanie właściwości fizyko- chemicznych Rzeki 
Redy i Jeziora Ustarbowo.” W warsztatach brali 

udział uczestnicy projektu oraz uczniowie z koła 

chemicznego.  



Uczniowie pracowali w parach, każda  para otrzymała  kartę pracy i 
odczynniki  chemiczne. Warsztaty odbyły się 28 lutego.   



Uczniowie badali w próbkach wód zawartość amoniaku, 

fosforanów, azotanów, twardość ogólną i pH. Wyniki i 

wnioski zostały przedstawione na plakacie wykonanym 

przez Zuzannę Patok (IIc) i Zachariasza Kucharskiego (II e).  



Zadanie własne: Uczestnicy 

projektu (Maria Strągowska II b, 

Amelia Nosowicz IId i Wiktoria 

Klahs IIa ) przygotowali prelekcję 

na temat:  

„Czy można pić wodę z kranu ?,  

„ Która woda lepsza- mineralna 

czy źródlana?” Uczennice  

przygotowały plakat informujący, 

prezentację- prawdy i mity o 

wodzie z kranu oraz Quiz dla 

słuchaczy (za prawidłowe 

odpowiedzi uczniowie 

otrzymywali upominki pozyskane 

od KZG.  

Prelekcja odbyła się 25 kwietnia.  



Prelekcję 

przygotowały: 

Wiktoria Khlas, 

Maria 

Strągowska,  

Amelia 

Nosowicz.   





W CZASIE REALIZACJI PRJEKTU KORZYSTALIŚMY Z 

NASTĘPUJĄCYCH ŹRÓDEŁ; 

 STRONY INTERNETOWE: 

 www.kzg.pl  

 www.naszaziemia.pl 

 www.recykling.pl 

 www.ekologia.pl 

 www.eko.org.pl 

 www.ekoenergia.pl 

Broszury, ulotki przekazane przez KZG. 

Podręczniki NOWA ERA (BIOLOGIA I CHEMIA).  

 

http://www.kzg.pl/
http://www.naszaziemia.pl/
http://www.recykling.pl/
http://www.ekologia.pl/
http://www.eko.org.pl/
http://www.ekoenergia.pl/


 

Nasze działania były promowane w 
serwisie internetowym szkoły: 

www.gimnazjum1.com 

Serwisie społecznościowym 
gimnazjum: 
https://www.facebook.com/gimnazju

m1wejherowo 

Na stronie internetowej:  

http://biologia.blox.pl  

 

http://www.gimnazjum1.com/
https://www.facebook.com/gimnazjum1wejherowo
https://www.facebook.com/gimnazjum1wejherowo
http://biologia.blox.pl/

