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Potwierdzenie wykonania zadań

Zadanie projektowe 1 - zorganizowanie rady pedagogicznej
25 października 2017 r odbyła się szkoleniowa rada pedagogiczna na temat
„Zrównoważonego rozwoju a racjonalnej gospodarki oraz ochrony zasobów wodnych”.
Uczestnikami byli wszyscy nauczyciele Podstawowej Ekologicznej Szkoły Podstawowej.
Prowadzącą była koordynator projektu Jolanta Staszewska
Na szkoleniu poruszono następujące zagadnienia:
•
Dostęp do wody pitnej na świecie,
•
Ilość zużywanej wody pitnej na różnych kontynentach
•
Przyczyny pogłębiających się niedoborów wody
•
Skutki niedoborów wody na święcie
•
Dostępność wody pitnej na świecie.
•
Przeciętne zużycie wody na jedną osobę/dobę.
•
Sposoby oszczędzania wody w gospodarstwach domowych.
•
Rola edukacji szkolnej w edukacji ekologicznej.
•
Ustalono plan działań projektowych na rok szkolny 2016/2017r.

Zadanie projektowe 2 –
wycieczka terenowa nad jezioro Chmielno
W październiku 2016 r. odbyła się wycieczka terenowa dla klas IV.
Uczestniczyło w niej 34 uczniów .
Uczniowie przebywając nad zbiornikiem wodnym
pogłębili swoje wiadomości na temat obiegu wody w przyrodzie.
Odbyły się zajęcia na których omawiano sposoby
ochrony wód powierzchniowych i gruntowych.
Uczniowie dowiedzieli się jak funkcjonuje
przydomowa oczyszczalnia ścieków
i że w celu podwyższenia jakości stanu
środowiska naturalnego gminy Chmielno
rozbudowano tam infrastrukturę oczyszczania
ścieków poprzez budowę 48 przydomowych
oczyszczalni ścieków.

Zadanie 3 - przedstawienie

•

•

•
•

•

W marcu 2017 r. uczniowie z koła
teatralnego pod opieką
p. Walkiewicz zaprezentowali
społeczności szkolnej przedstawienie
p.t „O kurze Kseni”.
Zwierzątka występujące
w przedstawieniu rozmawiały
o problemach związanych
z zanieczyszczeniem wody
i całego środowiska.
Dzieci pracowały nad
przedstawieniem od października.
Z materiałów z recyklingu wykonały
kukiełki, a autorski scenariusz
napisała prowadząca koło.
Przedstawienie bardzo się podobało.

Kukiełki wykorzystane w przedstawieniu
były wykonane przez uczniów z surowców wtórnych.

Zadanie 3 – apel
28.04.2017r. na zakończenie projektu odbył się wielki apel ekologiczny podsumowujący działania
związane z projektem „Lider Lokalnej Ekologii”.
Uczestniczyły w nim wszystkie klasy.

Zadanie 4 – przeprowadzenie spotkania ze specjalistą
6 marca 2017 r. odbyły się dwie
prelekcje na temat oczyszczania
ścieków i sposobów oszczędzania
wody przeprowadzone przez
p. A. Sapodziej z firmy EQUIPO.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie
klas IV i V, w sumie 65 osób.

Zadanie 5 –
przeprowadzenie akcji plakatowej i ulotkowej
•

•

•

•

W grudniu 2016r. została
przeprowadzona w szkole oraz
w środowisku lokalnym akcja
ulotkowa na temat szkodliwości
spalania śmieci w domowych
piecach.
Akcja była poprzedzona
pogadankami w klasach na ten
temat.
Uczniowie wykonali ulotki, które były
powielone i rozdawane rodzicom
uczniów w trakcie wywiadówek,
sąsiadom oraz uczniom.
W akcji ulotkowej ykorzystywaliśmy
również materiały KZG. Rozdaliśmy
kilkaset ulotek.

Zadanie 6 –
Szkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej dla klas 1-3
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27.04.2017r. Odbył się Szkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej dla klas 1-3.
Temat - Polskie Parki Narodowe, flora i fauna .
W konkursie uwzględniono tematykę związaną z ochroną naturalnych
zbiorników i cieków wodnych oraz ich znaczenie dla zapobiegania
zmianom klimatycznym,.
Klasy dzień wcześniej oglądały film nt. Parków Narodowych (każda klasa
inny park).
W czasie konkursu każda klasa była przyporządkowana do 1 Parku, żaden
z nich się nie powtarzał.
1. Dzieci otrzymały w kopercie zadania do wykonania
(dzieci podzielono na 3-4 osobowe zespoły)
1 grupa - Na dużej kartce narysować las
2 gr- wyciąć mapę Polski i zaznaczyć Park narodowy, który był im
wcześniej przyporządkowany, wyciąć logo Parku spośród innych
3 gr - pokolorować zwierzęta charakterystyczne dla danego Parku, wyciąć
4 gr - ułożyć z rozsypywanki literowej nazwę parku i pokolorować
5 gr - wyciąć i pokolorować duże logo Parku.
Na koniec dzieci naklejały w/w elementy na dużą kartkę z lasem według
schematu.
Następnie po przerwie odbyły się gry i zabawy
1. sadzenie drzew, bieg w rzędach zbieranie woreczków i odkładanie,
2.dziupla (gdy muzyka cichnie znajdujemy wolą dziuplę, okręg zrobiony z
szarfy),
3. odgadywanie głosów,
4. krzyżówka,
5. zabawa - jajeczka do gniazdeczka

Zadanie 7 – konkurs plastyczny
W szkole zorganizowano dwa konkursy
plastyczne.
• „Jestem mistrzem upcyklingu”
• „Ekologia na co dzień”
• Konkursy odbyły się w I półroczu.
• Uczestniczyli w nich uczniowie
klas I – III.

Nagrodzone uczennice.

Nagrodzono prace:
Macieja Popielarskiego 1a,
Marty Kierończyk 1a,
Martyny Pasek 1a,
Micheliny Kantowskiej 3c,
Olgi Robaszkiewicz 3c.
Wyróżnienia otrzymały:
Liliana Rudna 2a ,
Krzyś Szarzyński 2a,
Paulina Dejk 2c

Prace uczniów z klas II

Zadanie 8 – gazetka szkolna
W trakcie trwania projektu sześciokrotnie
publikowane były materiały dotyczące
zagadnień ekologicznych, w tym tematyki
tegorocznego projektu dotyczącego
„Zrównoważonego rozwoju a racjonalnej
gospodarki oraz ochrony zasobów
wodnych”.
Formy publikacji gazetek to:
• artykuły na stronie www w szkolnej gazetce
„Eko Zakręceni”
• oraz gazetki ścienne umieszczone na holu
szkoły.

Zadania własne
1.
•
•
•
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Udział w konkursie „ Małe dzieci nie chcą śmieci ”.
Przeprowadzenie warsztatów przygotowujących do konkursu,
Wykonanie i prezentacja prac na terenie szkoły,
Przeprowadzenie cyklicznych zajęć z upcyklingu w ramach zajęć „Aktywna
świetlica”.
Udział w konkursie fotograficznym „Ukryte piękno w wodzie”.
Zbiórka nakrętek w ramach konkursu „ Mała nakrętka, duży problem”.
Zbiórka elektrośmieci w ramach konkursu „Ekspert E.E. czyli w trosce o
środowisko”.
Festiwal Piosenki Ekologicznej.
Pokaz mody ekologicznej.
Udział w międzynarodowej akcji „Sprzątanie świata”.
Zbiórka starych książek w ramach akcji „Ratujmy lasy”
Udział w projekcie „Szkoła/przedszkole dla środowiska” i realizacja projektu „Nie
wyrzucaj jedzenia”.

1. Konkurs „ Małe dzieci nie chcą śmieci ”.
1.

Uczniowie klas I – III przygotowywali się do konkursu uczestnicząc w
warsztatach na temat upcyklingu prowadzonych przez p.Małgorzatę
Kuczyńską.

Udział w konkursie fotograficznym
„Piękno ukryte w wodzie”.
Członkowie koła fotograficznego
wykonali zdjęcia przedstawiające
piękno wody.

Trzech uczniów klasy VI a zostało
nagrodzonych : Oskar i Mikołaj
Jakubowscy oraz Martyna Ruszel.

Zbiórka nakrętek w ramach konkursu
„ Mała nakrętka, duży problem”.

Uczniowie PESS w okresie od września
2016r. do maja 2017r. zbierali nakrętki.
W szkole odbyła się również akcja
informująca o zasadności zbiórki.

Zbiórka elektrośmieci w ramach konkursu
„Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”.

Zbiórka odbyła się 28.02.2017 r.
Poprzedzona byłą akcją ulotkową i plakatową. Całą zbiórkę
przeprowadzili uczniowie klasy IV b.

Festiwal Piosenki Ekologicznej.
W dniu 24 marca 2017 r. odbył się w Naszej Szkole Festiwal Piosenki Ekologicznej.
Na Festiwalu zaprezentowali się soliści i zespoły. Jury oceniało między innymi dobór repertuaru,
intonację, muzykalność, interpretację, dykcję oraz wyraz artystyczny prezentowanej piosenki.
Dominował uśmiech, radość i troska o środowisko naturalne.

Udział w międzynarodowej akcji „Sprzątanie świata”.
Wszyscy uczniowie Podstawowej Szkoły Ekologicznej
we wrześniu 2016r. wzięli udział w akcji „Sprzątania świata”

Zbiórka starych książek w ramach akcji „Ratujmy lasy”
W kwietniu 2017 r. w ramach działań ekologicznych biblioteka
szkolna przeprowadziła akcję "Chrońmy lasy - dajmy książkom
drugie życie„. Jest to akcja recyclingowa, dzieci przynoszą
niepotrzebne książki z domu do biblioteki.

Udział w projekcie „Szkoła/przedszkole dla środowiska” i
realizacja projektu „Nie wyrzucaj jedzenia”.

•
•
•
•

W roku szkolnym 2016/2017 uczestniczyliśmy w projekcie
Szkoła/przedszkole dla środowiska.
W warsztatach organizowanych przez KZG uczestniczyły dwie osoby - Małgorzata
Kuczyńska i Jolanta Staszewska
W szkole w klasach IV i V realizowany był projekt „Nie wyrzucaj jedzenia”.
Uczestniczyło w nim 36 osób.
Na lekcjach przyrody oraz na kółku przyrodniczym rozmawialiśmy o skutkach wyrzucania
żywności i sposobach ograniczania.
Wykonano gazetkę szkolną na temat projektu.
W domach pełne badania przeprowadziły cztery rodziny.

Badano jakie są najczęstsze
przyczyny wyrzucania jedzenia
oraz szukano sposobów aby
ograniczyć ten proces.

Wszystkie działania ekologiczne zostały podsumowane
28 kwietnia 2017 r. na apelu ekologicznym.
Wręczono nagrody i wyróżnienia.
Klasy uczestniczące z projekcie Lider Lokalnej
Ekologii otrzymały oprócz nagród i dyplomów
kwiaty, które dzieci zasadziły przed szkołą.

Za różnorodne działania i zaangażowanie w zadania związane z projektem Lider
Lokalnej Ekologii uczniowie klasy IV b otrzymali puchar dyrektora szkoły.

Materiały źródłowe:
Strony www:
• http://sos.wwf.pl/problemy
• http://www.pah.org.pl/
• http://globalna.ceo.org.pl/
• Księga ekologii
„Materiały edukacyjne Związku”:
• broszury
„Z butelki czy z kranu?”,
„Jak to z deszczem bywa”,
„To dotknąć może także Ciebie”,
„Skąd się bierze woda w kranie?”
•
kolorowanka pt. „Henio i skarb czystej wody”

Sprawozdanie opracowała Jolanta Staszewska

