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Potwierdzenie wykonania zadań

Zadanie projektowe nr 1
- zorganizowanie Rady Pedagogicznej,
zorganizowanie spotkania z mieszkańcami.
1. 24.10 2018 r. odbyła się szkoleniowa rada pedagogiczna na temat „Niskiej emisji”.
Uczestnikami byli nauczyciele Podstawowej Ekologicznej Szkoły Podstawowej.
Tematyka spotkania:
- wyjaśnienie co to jest niska emisja i jakie są jej przyczyny,
- jakie są skutki niskiej emisji dla zdrowia i środowiska,
- jakie działania można podejmować , aby ograniczyć proces niskiej emisji,
- zapoznanie Rady Pedagogicznej z projektem organizowanym przez Komunalny Związek
Gmin Dolina Redy i Chylonki „Ciepło i bezpiecznie”.
2. 17.01.2018r. zorganizowane zostało spotkanie z mieszkańcami. Głównym tematem było
omówienie skutków spalania w piecach odpadów niebezpiecznych oraz poinformowanie o
zbiórce elektrośmieci do której przystąpiła nasza szkoła w ramach konkursu Ekspert EE.
Prowadzącą oba spotkania była koordynator projektu Jolanta Staszewska

Prezentacja przygotowana na potrzeby szkoleń.

Zadanie projektowe nr 2
wycieczka terenowa, mająca na celu przybliżenie zagadnienia ochrony
powietrza, w tym wizja lokalna miejsc o szczególnych walorach
przyrodniczych.
W okresie od września 2017r. do kwietnia odbyły się cztery wycieczki terenowe,
związane z projektem.
1. Rajd śladami rumskich pomników przyrody
• 20 kwietnia drużyny z klas IIB i IIA wyruszyły na poszukiwanie miejsc szczególnych
pod względem walorów przyrodniczych. Korzystając z mapki dzieci szukały
pomników przyrody.
• Najbardziej okazały był dąb szypułkowy liczący już ponad 350 lat i mierzący w
obwodzie ok 470cm.
• Młodzi ekolodzy dowiedzieli się co to są pomniki przyrody i dlaczego drzewa są
takie ważne dla ochrony powietrza.

Rajd śladami rumskich pomników przyrody

2. Klasy IA i IB na wycieczce w lesie i z wizytą
w leśniczówce "Muza"
• Dnia 25 października 2017 dzieci z klas pierwszych pojechały na
wycieczkę do lasu. Niestety, pogoda nie dopisała. Cały czas padał
deszcz. Dlatego lekcja odbyła się w budynku…
• Leśniczy opowiadał dzieciom o znaczeniu lasów, o tym jak w lesie
się zachowywać.
• Potem podzielono klasy na grupy. Jedna wypełniała karty pracy,
druga oglądała ekspozycję sztucznych zwierząt żyjących w lesie,
a trzecia wykonywała z pszczelego wosku świecę.

3. Wycieczka do Parku Oliwskiego
12 października 2018r. uczniowie klas V odwiedzili Park Oliwski
i Ogród Zoologiczny. Są to szczególne miejsca w samym centrum
wielkiego miasta. Rozmawialiśmy o znaczeniu takich miejsc. Określiliśmy
ich główne funkcje ekologiczne takie jak klimatyczna, biotyczna,
hydrologiczna, pochłaniania zanieczyszczeń powietrza i wypoczynek dla
mieszkańców.

4. Warsztaty wyjazdowe w Eko Dolinie
wysypisko śmieci w Łężycach
13. 12. 2018r. uczniowie kl. V uczestniczyli w warsztatach terenowych
zorganizowanych przez Eko Dolinę. Po zajęciach teoretycznych zwiedzaliśmy zakład.
Dowiedzieliśmy się jakie ogromne ilości śmieci produkujemy, jaki to ma wpływ na
środowisko i jak ważne jest segregowanie odpadów. W czasie wycieczki obejrzeliśmy
sortownię odpadów, miejsce demontażu zużytego sprzętu RTV i AGD, kwatery
magazynowe odpadów jednorodnych, kompostownię pryzmową odpadów zielonych,
elektrownię biogazową.

Zadanie projektowe nr 3 - przedstawienie
29 - 30 listopada 2017 r. uczniowie klasy V b we wszystkich klasach I –III
zaprezentowali przedstawienie p.t „ Co nam zagraża”. Podczas
przedstawienia składającego się ze scenek oraz specjalnie zrealizowanego
na tą okoliczność filmu, omówione zostały problemy spalania w piecach
odpadów szkodliwych, dzieci zostały zapoznane z pojęciem niskiej emisji,
dowiedziały się, co mogą zrobić w celu poprawy takiej sytuacji.

Zadanie projektowe nr 3 - apel
25 kwietnia 2018 r. odbył się apel podsumowujący działania ekologiczne
realizowane w ramach projektu Lider Lokalnej Ekologii. Klasom
uczestniczącym w konkursach wręczono nagrody. Były to gry planszowe i
krzewy (maliny, porzeczki, agrest), które dzieci posadziły w szkolnym
ogrodzie.

Zadanie projektowe nr 4 – spotkanie ze specjalistą
•
•

17 stycznia 2018 r. klasy V spotkały się ze st. inspektorem Jackiem Radomskim –
pracownikiem Straży Miejskiej w Rumi.
Gość bardzo ciekawie opowiadał o problemach ze smogiem w Rumi,
dowiedzieliśmy się jakie uprawnienia ma Straż Miejska, żeby kontrolować
„trucicieli”, jaki jest stan powietrza w naszym mieście.

Spotkanie z przedstawicielem GreenPeace
Grupa Trójmiejska Mateuszem Kozieleckim
W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 22 listopada 2018r. uczniowie klas
starszych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem GreenPeace, który
opowiadał o kampanii Loevlasy.org – tratowanie trójmiejskich lasów.
Uczniowie dowiedzieli się, jakie znaczenie ma Trójmiejski Park Narodowy,
jakie są dla niego zagrożenia.

Akcja ulotkowa – zadanie projektowe nr 5
W trakcie trwania projektu odbyło się kilka akcji ulotkowych:
1.
2.
3.

4.

W listopadzie 2017 r. dzieci z klas V rozprowadziły dwieście ulotek otrzymanych z KZG w
miejscach swojego zamieszkania.
W listopadzie 2017 r. uczniowie klas IV i V zaprojektowali ulotki, z których część została
rozprowadzona podczas spotkań z rodzicami.
W styczniu 2018r. przeprowadzono akcję ulotkową związaną ze zbiórką elektrośmieci.
Wykorzystano materiały przekazane przez KZG. Ulotki były rozdane na terenie szkoły
uczniom, rodzicom , nauczycielom.
W pobliskich sklepach zostały wywieszone plakaty dostarczone przez KZG.

Niektóre ulotki wykonane przez uczniów.

c.d – akcja ulotkowa

Zadanie projektowe nr 6 –
konkurs wiedzy
W ramach projektu w Podstawowej Szkole Społecznej w
Rumi zorganizowano trzy konkursy:
1. Międzyszkolny konkurs literacki „ Ostateczna rozprawa
ze smogiem”.
2. Szkolny Konkurs Wiedzy dla klas IV – „Zmiany
klimatyczne”.
3. Szkolny Turniej Wiedzy dla klas V – „Niska emisja”.
4. Międzyszkolny Turniej „Zdrowa Ziemia Zdrowy człowiek.
Pociągiem do zdrowia” .

Literacki konkurs międzyszkolny –
„Decydujące starcie ze smogiem”
W listopadzie 2017 r. nasza szkoła zaprosiła do udziału w konkursie literackim inne
placówki. Do konkursu zgłosiły się trzy szkoły – SP9, SP6 i PESS. Tematem prac literackich
był smog. Prace w formie prozy lub wiersza prezentowały przemyślenia młodych ludzi na
temat możliwości rozwiązania problemów zanieczyszczenia środowiska.
Do konkursu przystąpiło 36 osoby.

Zakończenie konkursu wręczenie nagród.
Kwiecień 2018 r.

Zadanie projektowe nr 6
Szkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej
dla klas V „ Niska emisja”
9 listopada 2017r. odbył się Turniej Wiedzy Ekologicznej dla klasy V.
Zakres treści turnieju: znaczenie terminu „niska emisja”, przyczyny powstawania niskiej emisji,
przyczyny powstawania smogu i zagrożenia z nim związane. Sposoby ograniczania niskiej
emisji , niska emisja a zmiany klimatu.
Uczniowie pracowali w zespołach. Okazało się, że wiedza uczestników turnieju na tematy
konkursowe jest bardzo wysoka. Nagrodą była ocena celująca z przyrody.

Turniej Wiedzy dla klas IV – „ Zmiany klimatyczne „
22 listopada odbył się Turniej Wiedzy Ekologicznej dla klas IV.
Turniej poprzedzony był lekcjami przyrody na których uczniowie zgłębiali najważniejszy problem
współczesnego świata – zmiany klimatyczne. Dyskutowali jaki mamy wpływ na ograniczenie
emisji CO2 i metanu do atmosfery oraz czy wybory konsumenckie w sklepie np. zakup batonika
Marsa mogą wpływać na wycinanie lasów deszczowych i niszczenie fauny i flory.
Uczniowie pracowali w zespołach, a efekty swoich przemyśleń przedstawili na plakatach,
które były zaprezentowane w szkole. Nagrodą były oceny celujące z przyrody.

Uczniowie podczas pracy.

Efekty pracy wykonanej podczas turnieju

Konkurs międzyszkolny „Zdrowa Ziemia - zdrowy
człowiek. Pociągiem do zdrowia”
Uczniowie klas 0 –III i zaproszeni goście z SP9 uczestniczyli w
turnieju- grze korytarzowej „Pociągiem do zdrowia”. Tematem
wiodącym turnieju była „Zdrowa Ziemia, zdrowy człowiek”.
Uczestnicy poruszali się po szkole zgodnie z otrzymaną mapką.
Wykonywali kolejne zadania.
1. Ochrona pszczół-zachęcanie do sadzenia roślin miododajnych.
Uczestnicy poznali budowę kwiata i wykonali pszczołę.
2. Zdrowa żywność – przygotowanie kanapek.
3. Niezdrowe dodatki do żywności – analiza opakowań.
4. Sport to Zdowie – stacja gier i zabaw.
5. Oszczędzanie wody i prądu – uzupełnianie luk w tekście.
6. Niska emisja – rozwiązywanie krzyżówki.
7. Upcykling –wykonanie świnki skarbonki.
Uczestnicy na zakończenie otrzymali dyplom, piłki i nasiona
pachnącego groszku.

Konkurs plastyczny – zadanie projektowe nr 7
W trakcie realizacji zorganizowane zostały dwa konkursy plastyczne:
• 1. Rodzinny konkurs plastyczny „ Czy dzieci z boją się śmieci?”
- listopad 2017r.
Uczniowie wraz z Rodzicami stworzyli plakaty o tematyce związanej z ochroną
środowiska. Czy dzieci z klasy IA boją się śmieci?
Na to pytanie odpowiadały z Rodzicami że: "My się śmieci nie boimy bo dobrze sobie
z nimi radzimy„, "Dzieci się nie boją śmieci bo dzieci segregują śmieci". Rodziny
poprzez hasła dawały też wskazówki: "Segregujesz nie mordujesz!„, "Żeby kwiaty
pięknie rosły, świat był piękny i radosny, ludzie zdrowi uśmiechnięci, nie pal śmieci i nic
więcej." Najlepsze prace zostały przesłane na konkurs zorganizowany przez Port
Service. Uczeń klasy IA Przemek otrzymał w konkursie pierwsze miejsce.
2. Ogólnoszkolny konkurs plastyczny na makietę przedstawiającą „Mój wymarzony
ogród” – marzec 2018r.
Konkurs poprzedzony był zajęciami na temat roli roślin w ochronie powietrza.
Klasy stworzyły makiety ogrodów w których znalazło się miejsce dla wielu roślin i
zwierząt, miejsce wypoczynku dla ludzi. Najlepsze prace zostały nagrodzone grami
planszowymi, a ponadto klasy w ramach nagrody otrzymały krzewy, które zostały
posadzone w ogrodzie szkolnym.

Przed przystąpieniem do wykonania makiety dzieci z klasy IA gościły mamę swojej koleżanki,
która jako architekt, pomogła dzieciom zaplanować makietę ogrodu. Aby przyjrzeć się terenom
wokół szkoły wybraliśmy się na spacer.
Po powrocie do szkoły dzieci zostały podzielone na grupy i przystąpiły do projektowania w
ogrodzie: strefy relaksu, oczka wodnego, domków dla ptaków, warzywnika i zielnika,
kompostownika, strefy meteorologicznej i leśnej wiaty, w której będą odbywały się warsztaty.

Tak powstawała
makieta w I a.

Relacja fotograficzna z konkursu „Wymarzony ogród”
Na zdjęciach makiety wykonane przez klasy.

Relacja z konkursu fotograficznego „Czy dzieci boją się śmieci”.
Poniżej niektóre z prac konkursowych.

Gazetka szkolna – zadanie projektowe nr 8
W trakcie trwania projektu sześciokrotnie
publikowane były materiały dotyczące zagadnień
ekologicznych, w tym tematyki tegorocznego
projektu „Ciepło i bezpiecznie”. Formy publikacji
gazetek to: artykuły na stronie www , publikacje
w szkolnej gazetce „Eko Zakręceni”, informacje
na Facbooku oraz gazetki ścienne umieszczone
na holu szkoły.

Gazetka ścienna

Gazetka szkolna

Teksty na stronie www

Zadania własne

1. Zbiórka elektrośmieci
– udział w konkursie Ekspert EE
W piątek 26.01.2018 r. zakończyła się prowadzona w naszej Szkole zbiórka
elektrośmieci. W tym roku na elektroniczny śmietnik trafiło najwięcej
komputerów, drukarek, monitorów. Zbiórka była poprzedzona akcją
informacyjną .

2. Zbiórka nakrętek
– udział w konkursie „Mała nakrętka, duży problem”.
Społeczność szkolna jak co roku zbierała nakrętki. Zebraliśmy 10
dużych worków. Akcja zakończyła się 25 kwietnia, kiedy nakrętki
ruszyły w podróż po „nowe życie”.

3. Udział uczniów z klas I-III w konkursie
„Małe dzieci nie chcą śmieci”
Dzieci wykonały prace konkursowe , które zostały przesłane do KZG Redy i
Chylonki. Tematyka konkursu „Mój wymarzony ogród” stała się inspiracją do
cyklicznych działań, które realizowaliśmy w br. szkolnym. Zorganizowaliśmy konkurs
na makietę ogrodu dla klas I – VI. Efektem końcowym było stworzenie ogródka
szkolnego, zasadzenie krzewów.

4. Udział w akcji Sprzątanie świata.
16 września 2017 r. nasza Szkoła kolejny raz uczestniczyła w akcji
„Sprzątanie świata”. Była to już 24 edycja, która w tym roku
przebiegała pod hasłem: „Nie ma śmieci - są surowce„

5. Przeprowadzenie w klasach I cyklicznych zajęć
ekologicznych w ramach programu Detektyw Łodyga.
Klasa IA za pośrednictwem Detektywa Łodygi bohatera książki
"Detektyw Łodyga na tropie przyrody" zgłębia problemy
ekologiczne. Dotyczą one powietrza, wody, gleby.

6. Założenie ogródka kwiatowo – warzywnego.
Uczniowie naszej szkoły wiedzą, że jest bezpośredni związek między ilością
zieleni a stanem powietrza. Dlatego w tym roku założyliśmy ogródek
kwiatowo – warzywny. Dzieci same przygotowywały miejsca na wysiew
nasion, posiały , a teraz systematyczne opiekują się ogrodem i czekają na
pierwsze plony. Z ogrodu skorzystają też owady zapylające.

7. Klasowe sadzenie krzewów.
Dużo zieleni to czyste powietrze. Mając to na uwadze uczniowie klas
piątych w ostatnim tygodniu kwietnia, posadzili na szkolnym terenie
zielone krzewy ozdobne i owocowe ( były to nagrody w konkursie na
makietę ogrodu).

8. Wykonanie planszowej gry ekologiczną – konkurs.
W listopadzie uczniowie klas IV – V zmierzyli się z zadaniem wykonani gry
planszowej o tematyce ekologicznej. Zadanie nie było łatwe. Trzeba było
zaprojektować grę, przenieść pomysł na planszę i napisać przejrzystą
instrukcję. Najlepszą pracę wykonała uczennica kl. Vb – Kinga.

9. Działania klubu Ekoludek
Uczniowie klas I – III od września 2017 r. pogłębiali swoją wiedzę
ekologiczną w ramach klubu Ekoludek. Wykonali maskotki i choinki z
surowców wtórnych, szukali możliwości poprawy stanu powietrza.

10. Ekologia na języku angielskim

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas III
pod kierownictwem p. Małgorzaty Kuczyńskiej
realizowali treści ekologiczne na języku
angielskim. Dzieci poznawały słownictwo oraz
pogłębiały treści ekologiczne.

Materiały źródłowe.
•
•
•
•
•

Strony www:
http://sos.wwf.pl/problemy
http://waznamisjazdrowaemisja.pl/wasze-sposoby-na-przeciwdzialanieniskiej-emisji/
http://globalna.ceo.org.pl/
Księga ekologii. Wprowadzenie do podstaw ekologii Pleijel
Materiały edukacyjne Komunalnego Związku Gmin. Broszury z serii
„ Pan Tadeusz i Sąsiad”
„Ochrona powietrza””,
„Różne źródła energii”,
„Ciepło jak z bajki”,
Czym palisz w swoim ognisku domowym”
Jeżeli spalać to nie indywidualnie”
Niech Cię oświeci jasność ze śmieci”
Kolorowanka pt. „Kasi rady na spalane odpady”

Sprawozdanie przygotowała Jolanta Staszewska

