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SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ 

 



Sprzątanie świata 





Warsztaty  
„Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania 

odpadami” 
klasa IV A i IV B 





Zajęcia edukacyjne dla klas IV – tych 
Eko Dolina – podsumowanie warsztatów,  

„Zanieczyszczenia i ochrona wód gruntowych” 
prowadzenie Agata Jendraszek 



 
„Ciepło i bezpiecznie” 

- wizyta w kotłowni szkolnej –  
 Zajęcia w ramach koła przyrodniczego dla uczniów  

klas VI-tych  
prowadzenie konserwator szkolny i Agata Jendraszek 

 



„Ciepło i bezpiecznie” 
- klasy V - te 



„Ciepło i bezpiecznie” 
- klasy IV - te 



Udział w projekcie EURONET 50/50 
„Każdy Wat na wagę złota” 

Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w 
ramach programu „Inteligentna Energia dla Europy (IEE). 

uhonorowany  
Europejską Nagrodą w dziedzinie  

Zrównoważonej Energii 2013 
koordynator projektu Agata Jendraszek 

 



Kampania informacyjna 
prowadzenie Agata Jendraszek i zespół do spraw energii 



Zespół do spraw energii 
- chętni uczniowie z klas IV - VI 



W ramach przeglądu energetycznego szkoły 
dokonaliśmy pomiarów temperatury  

i natężenia oświetlenia  
w pomieszczeniach piwnicznych,   



Monitoring  zużycia prądu przez urządzenia 
elektryczne używane w szkole 





Opracowanie i wdrożenie metod mających na celu 
ograniczenie zużycia energii w szkole 

między innymi : 
zredukowanie zbędnego oświetlenia, 

monitoring sal lekcyjnych w trakcie i po zajęciach lekcyjnych  



Wyłącz „standby” i „listwę” 



„Czym palisz w swoim ognisku 
domowym?” 

„Niech Cię oświeci jasność śmieci” 
zajęcia edukacyjne w klasach IV – VI 

prowadzenie Agata Jendraszek 



Przyczyny i skutki powstawania smogu 



Monitoring i analiza map  
smogu nad Polską 



Upcycling w szkole 
 



Pufy uszyte z resztek materiałów  
i zużytej odzieży  

- przyjemne z pożytecznym  
odpowiedzialna Dorota Engel ( pedagog )  



Przerwa nie jest już 
taka monotonna 



 Zajączki ze starej skarpetki 
- klasa 0 

Marzena Rydzewska 

 



Pingwiny z Madagaskaru 
- klasa 0  



Śnieżne bałwanki  
- klasa II D 

Elżbieta Sobocińska 



Klasowy konkurs na pisankę – klasa III B 
metoda decoupage  

( balony, stare gazety i serwetki ) 
Aleksandra Duraj 



Wielkanocne zajączki – klasa IIIB 



Jak wykorzystać rolkę po papierze toaletowym? 
zajączki wielkanocne 

wykonały: 
 klasa I A i II B 

Ania Pączek,  Mariola Nowak  



Zwiastuny wiosny – klasa I A 



Zajęcia z techniki 
Koszyk ze starych gazet, zajęcia w 

klasach VI-tych 
Malina Tomaszewska – nauczyciel plastyki i techniki 



Choinka – zajęcia koła plastycznego 
Mailna Tomaszewska 



Drugie życie słoika – zajęcia 
edukacyjne w klasach V-tych 

Malina Tomaszewska  



Muzeum Bałtyku we Władysławowie 
wycieczka klas IV A oraz VI A i B 

Jolanta Głodowska – nauczyciel historii i jęz. kaszubskiego 



MURALE 3D 
 malarstwo fotorealistyczne daje nam 

złudzenie rzeczywistości.  



MORZE KLOCKÓW LEGO 



Sala morska  



„Kaszuby na fali”  
zajęcia  edukacyjne  w oceanarium dla grupy uczniów 

języka kaszubskiego 
unikalna forma edukacji przyrodniczo-językowa. W regionalnym kaszubskim języku uczestnicy 

zajęć poznają morską przyrodę, która ciągle narażona jest na dewastację.  

„Poznaj, aby zachować” to hasło przewodnie tego projektu 

 

Jolanta Głodowska 
 





 
„ABC Bałtyckiego Ekologa” 

klasa IV A 
 Zajęcia edukacyjne w oceanarium 

 
 







„Badanie chemiczne wody” 
zajęcia koła przyrodniczego klasy V – te 

Agata Jendraszek  





Źródła zanieczyszczeń wód 
- koło przyrodnicze klasy IV – te 

Agata Jendraszek 



Bałtyk – przygotowanie do konkursu  
wyjście do oceanarium 

przedstawiciele klas V i VI 
Agata Jendraszek 





Witamy wiosnę 
 

 klasa I A  wykonała ekologiczną Marzannę, 
a następnie z głośnymi okrzykami 

przywitała wiosnę i pożegnała zimę. 
Marzanna została, starym zwyczajem 

ludowym, rozerwana na strzępy ….  
tzn poddana recyklingowi  i wrzucona do ... 

odpowiednich pojemników . 
Ania Pączek 





Szkolne obchody 
Światowego Dnia 

Wody 
- 

Dzień  
Niebieski 

w 
szkole 

 
Agata Jendraszek 

i  
Ola Duraj 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkursy:  
Klasowy wiersz o Wiśle   

Laureatem konkursu klasa VI A 
Wisła 

Wisła to rzeka, 
Która nigdy nie zwleka. 

Płynie szybko niebieska wstęga  
I bardzo daleko na mapie sięga. 

  
Wisła, Wisła płynie Wisła, 

Jest tak długa, jak zadań domowych lista. 
  

Kilometry swoje ma, 
Wiele stworzeni mieszka tam. 

Płazy, owady, ryby … 
Okazuje się, że gdyby 

Zmierzyć ją wzdłuż i wszerz, 
Wychodzi, że największą rzeką w Polsce jest !!! 

  
Wisła, Wisła płynie Wisła, 

Jest tak długa, jak zadań domowych lista. 
  

Wisła do Bałtyku wpada, 
Po drodze na Martwą Wisłę i Nogat się rozpada. 

Więc o tą rzek Królową dbamy, 
Bo piękniejszej w Polsce nie mamy ! 

Śmieci do niej nie wrzucamy, olejów i ścieków nie wlewamy. 
Dzięki temu czystą wodę mamy! 

  
Wisła, Wisła płynie Wisła, 

Jest tak długa, jak zadań domowych lista. 
  

Klasa VI A 

 
 

 
 



Plakat 
 

Zanieczyszczenie wód – wystawa prac 



Konkurencje między klasowe 
- bieg z łyżeczką wody – klasy  V – VI 
- bieg z kubkiem wody – klasy III – IV 

- picie przez dziurawą rurkę – klasy 0 - II  
  



Przysłowia związane z wodą  



Pokaz prezentacji o Wiśle, wykonanej przez : 
Dorotę Szymańską  - IV A 
Marię Bączkowską – V B 
Mateusza Formelę – VI A 





Zagadkus 
zorganizowanie V edycji 

 Międzyszkolnego Konkursu Interdyscyplinarnego 
temat edycji 2016/2017 

„Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na stan jakości wód” 
 

Małgorzata Masłowska ( matematyka), Alicja Smolińska (j. polski), 
Jolanta Głodowska ( historia), Ewa Balińska (j.angielski),  

Agata Jendraszek ( przyroda) 



Obchody Dni Ziemi 
 

koordynatorzy  Agata Jendraszek, Ola Duraj 

 



Dzień Pierwszy  
Dzień Czarny 

w proteście degradacji środowiska 
Kampania informacyjna  

Agata Jendraszek 



Dzień Drugi 
Dzień Zielony 

Szkolny ekolog – konkurs wiedzy ekologicznej w klasach starszych 
Agata Jendraszek 



Kolorowanki 
konkursy dla klas młodszych na najładniej pokolorowaną kolorowankę 

klasy O – III 

kolorowanki-Kasi zasady na spalane odpady, Olek chroni powietrze, 
Henio i skarb czystej wody) 

 
 



Dzień Trzeci 
apel podsumowujący 

Agata Jendraszek 

  



Jak uratować las ? 
przedstawienie ekologiczne klasa III B 

Ola Duraj 





Rozdanie nagród za udział w zadaniach ekologicznych 
 

kolorowanki  
 



Ekspert E.E. 
liderzy w zbiórce  



Szkoła dla środowiska 
 

„ Nie wyrzucaj jedzenia” 
 



Zbiórka baterii 



Selektywna  
zbiórka 

odpadów 



Uwolnić książkę 



Materiały źródłowe: 
 

- Materiały dostarczone przez KZG Dolina Redy i Chylonki ( kolorowanki, 
broszurki, plakaty, materialy edukacyjne na stronie KZG ) 

 
- Euronet 50/50 max – materiały edukacyjne uzyskane na szkoleniu oraz 

strony internetowej projektu 
 

- Kreatywna pedagogika – portał internetowy 
 

- wybrane strony internetowe  
 
  


