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Rada pedagogiczna poświęcona spalaniu odpadów w gospodarstwach
domowych.
Wycieczka terenowa uczniów klasy VI c do Rezerwatu Przyrody
„Beka”. Pobyt w Zielonej Szkole w Wygoninie.
Przedstawienie pt. ”Zanieczyszczenia atmosfery” w wykonaniu
uczniów kl. I b.
Spotkanie z przedstawicielem straży pożarnej i prelekcja na temat
„Czad - cichy zabójca”, pierwsza pomoc.
Akcja ulotkowa na terenie Urzędu Miasta, MOKSiR-u oraz Biblioteki
Publicznej w Redzie, z wykorzystaniem materiałów własnych
i uzyskanych z Komunalnego Związku Gmin ,,Dolina Redy i Chylonki”.
Szkolny Turniej Ekologiczny dla klas IV pod hasłem „Ciepło
i bezpiecznie”.
XVI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny EKO MALOWANKA dla
uczniów klas O-III szkół podstawowych.
Biuletyn Ekologiczny „Iskra”.

9.

Zadania własne:



Szkolny Turniej Sportowo – Ekologiczny dla klas III.
III Szkolny Przegląd Piosenki Ekologicznej
XVI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Ekologia wierszem
pisana” dla klas 0.
Wywiad z kadrą pedagogiczną SP 2 Reda oraz ankieta dla uczniów
klasy VII a, VII b nt. przyczyn zanieczyszczenia środowiska.
Film ,,Skąd się bierze ciepło w domu” autorstwa uczniów klas V.
Upcykling – zabawki z tworzyw sztucznych –prace uczniów klas V.
Dzień Ziemi –zajęcia komputerowe w klasie O.
Szkolny etap I edycji Wojewódzkiego Konkursu ,,Z przyrodą na
Ty” dla uczniów klas III
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny ,,czyste powietrzeczysta woda” dla uczniów klas III










1. Rada pedagogiczna poświęcona spalaniu śmieci
w gospodarstwach domowych.

7 grudnia 2017 r. podczas podczas Rady Pedagogicznej koordynator
projektu przedstawił zadania zaplanowane do realizacji w ramach
projektu edukacyjnego LIDER LOKALNEJ EKOLOGII 2018.
Uczestnikom rady zaprezentowano również film instruktażowo
- szkoleniowy na temat szkodliwości spalania odpadów w domowych
paleniskach pt. ,,Nie spalaj śmieci! Spal się ze wstydu!

2. Wycieczka terenowa pradoliną rzeki Redy
13 kwietnia 2018 r. dziewczęta z klasy VI c, pod opieką p. Janiny
Hajdel, odbyły wycieczkę rowerową pradoliną rzeki Redy.
Dziewczęta podziwiały walory budzącej się po zimie przyrody. Miały
okazję zobaczyć zwierzęta i ptaki żyjące w tych okolicach. Naturalne
tereny pradoliny rzeki Redy zrobiły duże wrażenie na dziewczętach,
które zamierzają odbyć dłuższe wycieczki z rodzinami.



Pobyt w Zielonej Szkole w Wygoninie

W marcu 2018, trzy klasy z naszej szkoły miały okazję przeżyć niezwykłą
przygodę, uczestnicząc w zajęciach Zielonej Szkoły w Wygoninie na
Kaszubach. Przebywanie i prowadzenie zajęć w środowisku ciekawym
przyrodniczo ułatwiło wytworzenie pozytywnych postaw wobec przyrody.
Zapewniło dzieciom bezpośredni kontakt i optymalne warunki do
wielostronnego przeżywania, działania, poznawania środowiska
przyrodniczego. Ważnym środkiem przekazu była zabawa z przyrodą
i w przyrodzie, która ukazała nowe podejście do siebie wzajemnie
i do środowiska.

3. Przedstawienie pt. „Zanieczyszczenia atmosfery”
w wykonaniu uczniów kl. I b.
26.04.2018r. odbył się apel, na którym podsumowano działania
zrealizowane w ramach projektu ekologicznego LIDER LOKALNEJ
EKOLOGII.Wręczono upominki uczniom najbardziej zaangażowanym
w realizacje projektu. Klasa I b wystąpiła w przedstawieniu
pt. „ Zanieczyszczenia atmosfery”, które przybliżyło obecnym na
apelu uczniom problem szkodliwych związków dostających się do
powietrza.

4. Spotkanie z przedstawicielem straży pożarnej
i prelekcja na temat „Czad - cichy zabójca”.
Dwukrotnie naszą szkołę odwiedził Pan Robert Boguszewski –
strażak, będący jednocześnie ratownikiem medycznym.
Na spotkaniu z uczniami klasy III c i III e uświadomił uczniom
na czym polega jego praca. Przybliżył uczniom ekwipunek strażaka.
Opowiedział o działaniach strażaków na miejscu zdarzenia.
W klasach siódmych udzielał instruktażu oraz zademonstrował tok
postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych
wypadkach. Uświadomił uczniom iż tzw. ”złote minuty” ratują
życie poszkodowanego. Pokaz pierwszej pomocy poprzedzony był
informacjami na temat tlenku węgla, zwanego cichym zabójcą.
Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się wskazówki związane
z masażem serca i sztucznym oddychaniem. Pan Robert wyjaśnił,
dlaczego te czynności są tak ważne w pierwszych minutach.
Opowiedział uczniom, jak stwierdzić, czy osoba poszkodowana
straciła przytomność.
Po omówieniu zasad uczniowie bardzo
chętnie i aktywnie brali udział wykonując podstawowe czynności
ratownicze pod fachowym okiem ratownika medycznego.
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5. Akcja ulotkowa i plakatowa na terenie placówki
oświatowej i innych lokalnych obiektach przy
wykorzystaniu materiałów własnych i przekazanych
przez Związek.

Zanieczyszczenie powietrza, wynika w znacznym stopniu z tzw.
niskiej emisji. Problem spalania odpadów w domowych paleniskach
przybliżaliśmy m.in. za pomocą ulotek otrzymanych z Komunalnego
Związku Dolina Redy i Chylonki oraz materiałów własnych,
powstałych na zajęciach z informatyki, plastyki. Ulotki zostały
udostępnione mieszkańcom naszego miasta w trakcie trwania
projektu. Ponad 200 ulotek z KZG trafi do mieszkańców domków
jednorodzinnych Redy jako dodatek do kwietniowego Biuletynu
Informacyjnego.




KZG


,,Dolina

6 grudnia 2017 roku, na terenie szkoły,
uczniowie z klasy VI c wręczali rodzicom ulotki
nt. spalania śmieci w domowych piecach,
otrzymane z Komunalnego Związku Gmin.

W kwietniu 2018 roku na terenie Urzędu Miasta, Miejskiej Biblioteki
Publicznej oraz Domu Kultury, pojawiły się postery nt. spalania śmieci oraz
biuletyn ekologiczny ,,ISKRA”, autorstwa naszych uczniów.

Praca autorstwa K.Radzimińskiego

Praca autorstwa Mateusza Głodowskiego

Na zajęciach komputerowych oraz na informatyce, zostały zrealizowane
następujące tematy: "Smog" oraz "Szkodliwość spalania śmieci w piecach
domowych ":


kl. 4 – praca w programie Paint - plakat lub prezentacje



kl. 5 - praca w dowolnym programie graficznym lub edytorze
tekstu - Mem, plakat lub prezentacja



kl. 6 - praca w dowolnym programie graficznym, edytorze tekstu – Mem,
prezentacja lub stworzenie prezentacji multimedialnej



kl. 7- przy pomocy znanych uczniom programów stworzenie mema.

Najciekawsze prace zostały umieszczone na korytarzu szkolnym.

W poniedziałek 23 kwietnia został zorganizowany 20 minutowy
ekologiczny seans kinowy dla uczniów naszej szkoły. Projekcja
objęła m.in. prezentacje na temat smogu, wykonane na lekcjach
informatyki przez uczniów klas IV-VII, pod kierunkiem p. Anny
Stępniarek. Zaprezentowano również filmik pt. ,,KOKSIK” autorstwa
zespołu uczniów klasy Va, wykonany pod kierunkiem p. Katarzyny
Piweckiej-Witt. Uczestnikom ekologicznego seansu rozdano Biuletyn
Ekologiczny ,,ISKRA” wykonany przez zespół współpracujący
z p. Lucyną Kurpiewską.

 Akcja

plakatowa klas VI

W ramach zajęć technicznych wszyscy uczniowie klas szóstych
przygotowali pod kierunkiem pani Lucyny Kurpiewskiej plakaty
edukacyjno-informacyjne dotyczące zagrożenia smogiem oraz
odnawialnych źródeł energii. Plakaty mają na celu kształtowanie
właściwych postaw proekologicznych, uczulać na problemy
współczesnej ekologii oraz rozbudzić ciekawość badawczą uczniów
SP 2. Najciekawsze prace zostały wyeksponowane na tablicach,
które umieszczone są na korytarzach szkolnych.



Postery nt. niskiej emisji dla rodziców i uczniów SP 2

W ramach pedagogizacji rodziców umieszczono na posterach
informacje na temat niskiej emisji. Postery były eksponowane
w holu wejściowym od października 2017 roku kwietnia 2018 r.

Od października 2017 roku, na holu szkolnym, umieszczone były
postery nt. szkodliwości spalania odpadów w domowych piecach.

6. Szkolny Turniej Ekologiczny dla klas IV pod hasłem
„Ciepło i bezpiecznie”
Dnia 20 kwietnia odbył się w naszej szkole, już po raz trzeci, Turniej
Wiedzy Ekologicznej dla klas IV, pod hasłem: „Ciepło i bezpiecznie”. Do
zmagań konkursowych stanęły trzyosobowe reprezentacje siedmiu klas IV.
Na siedem drużyn przypadło siedem konkurencji konkursowych. Pierwszym
zadaniem
było
przygotowanie
plakatu
w
formacie
A3
nt.:”
Ekopostanowienia. Jak mogę chronić powietrze?”. Niemal wszystkie zespoły
otrzymaly za to zadanie maksymalną liczbę punktów. W kolejnych
zmaganiach uczniowie rywalizowali ze sobą odpowiadając na trudne pytania
dotyczące spalania śmieci w piecach, metali ciężkich występujących
w gazach i pyłach pochodzących z kominów fabrycznych, przebiegu procesu
fotosyntezy czy odnawialnych źródeł energii. Rywalizacja pomiędzy
uczniami była bardzo zaciekła, a punkty za zadania rozłożyły się dość
równo. I miejscem zdobyła klasa IVC z reprezentacją w składzie: Marta
Borzyszkowska, Tymoteusz Pawlak i Wiktoria Kazyaka. II miejsce uzyskała
klasa IVF, uczniowie: Zofia Nieżurawska, Adrian Wołczek i Amelia Kosyk,
III miejsce przypadło klasie IVA z drużyną w składzie: Martyna Bisha,
Zofia Dulak i Zuzanna Nadworna. Nagrody w szkolnym konkursie
ufundowała Pani Dyrektor Iwona Nowicka, Komunalny Związek Gmin Redy
i Chylonki oraz Urząd Marszałkowski.

7. XVI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny EKO
MALOWANKA dla uczniów klas O-III szkół
podstawowych .
19 kwietnia 2018 r. wręczono nagrody i wyróżnienia w XVI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym EKO MALOWANKA.
Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac ze szkół i przedszkoli Redy, Wejherowa i Rumi. Nagrodzono prace w trzech
kategoriach tematycznych.
W kategorii: Marzenie o zdrowej, pięknej kuli ziemskiej przyznano
1 miejsce - Maja Kusio Szkoła Podstawowa nr 1 Rumia
Paulina Kozak NP Akademia Pana Kleksa Reda
Paweł Witka Szkoła Podstawowa nr 6 Rumia
2 miejsce - Zuzanna Aleksak Szkoła Podstawowa nr 6 Reda
Paulina Jabłońska NP Akademia Pana Kleksa Reda
Maciej Bazychowski Szkoła Podstawowa nr 2 Reda
Paula Żelazna Szkoła Podstawowa nr 6 Rumia.
3 miejsce - Zuzanna Dembińska Szkoła Podstawowa nr 2 Reda
Helena Pieczunka NP Akademia Pana Akademia Pana Kleksa Reda
Zuzanna Borkowska NP Akademia Pana Akademia Pana Kleksa Reda
Hanna Zwara Niepubliczne Przedszkole Przy Parku Reda
W kategorii: Palenie śmieci truje i rujnuje:
1 miejsce - Jakub Henig Niepubliczne Przedszkole Przy Parku Reda
2 miejsce - Kacper Łapiński Szkoła Podstawowa nr 2 Reda
Marta Szymańska Szkoła Podstawowa nr 6 Rumia
3 miejsce - Julia Chuchla Szkoła Podstawowa nr 6 Wejherowo

W kategorii: Lasy- ich bogactwo. Lasy giną.
1 miejsce - Zofia Płonecka Szkoła Podstawowa nr 6 Reda
2 miejsce - Zuzanna Cholewińska Szkoła Podstawowa nr 1 Rumia
Jakub Dobkowski Szkoła Podstawowa nr 6 Wejherowo
3 miejsce - Zofia Browarczyk Szkoła Podstawowa nr 6 Rumia.
Przyznano również 9 wyróżnień w trzech kategoriach tematycznych uczniom, m.in. z Przedszkola
Przygoda w Redzie, Szkoły Prywatnej w Redzie, Szkoły Podstawowej nr 3 z Redy oraz Społecznej Szkoły
Prywatnej nr 1 w Wejherowie.

8. Gazetka szkolna- Biuletyn Ekologiczny „Iskra”
Uczniowie klas VI, pod opieką nauczycielki plastyki i techniki – p. Lucyny Kurpiewskiej,
przygotowali biuletyn o charakterze edukacyjnym. Okolicznościowy numer Iskry, bo tak
nazywa się gazetka, zawiera sporą porcję ciekawostek naukowych oraz wskazówek jak
dbać o środowisko. Uczniowie w przystępny sposób m.in. objaśniają jakie niewłaściwe
zachowania wpływają na zanieczyszczenie powietrza oraz uświadamiają swoim
rówieśnikom jak ważna jest segregacja śmieci. Ponadto, poruszają także temat
zagrożenia smogiem, który w niekorzystny sposób wpływa na zdrowie człowieka.
Biuletyn pojawił się również w placówce Urzędu Miasta Reda, Domu Kultury oraz
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie.

9. Zadania własne:

 Szkolny Turniej Sportowo – Ekologiczny dla klas III
17 kwietnia odbył się szkolny Turniej Sportowo-Ekologiczny dla uczniów klas III. W Turnieju wzięli udział
uczniowie 6 klas trzecich. Uczniowie biorący udział w turnieju musieli wykazać się dobrą znajomością wiedzy
z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej rozwiązując test, krzyżówkę czy też odgadując odgłosy lasu.
Zawodnicy rywalizowali również w siedmiu konkurencjach sportowych, m.in. kubeczkowej wieży, skokach
w workach, butelkowych kręglach, hokejowym torze przeszkód. Do konkurencji sportowych wykorzystaliśmy
szereg odpadów, m.in. kubeczki po jogurtach, butelki PET, nakrętki, gazety. Trzyosobowe zespoły stworzyły
przepiękne obrazy z nakrętek. Zmagania konkursowe wygrali uczniowie klasy III a. Zwycięzcy turnieju otrzymali
pamiątkowy dyplom oraz tort. Pozostałe drużyny otrzymały dyplomy oraz słodkie upominki dla wszystkich
uczestników. Celem zorganizowanego turnieju było połączenie wiedzy z zabawą. Postawa dzieci, ich
zaangażowanie, świadczy o tym, że cel został zrealizowany.



III Szkolny Przegląd Piosenki Ekologicznej

12 kwietnia odbył się po raz trzeci Przegląd Piosenki Ekologicznej dla klas I – III,
przeprowadzony przez panie: Beatę Rathenow, Dorotę Podwojską i Bożenę Lemiech Rogowską. Pierwsze miejsce zdobyła Martyna Wodniczak z klasy III b, która
zaprezentowała piosenkę pt. „Moja planeta”. II miejsce zajął Jakub Salamucha III e
oraz Dominika Walenciak III f. III miejsce zajęłą
Natalia Białas
II b, Hanna
Lewandrowska z klasy III c i Katarzyna Drózda z III d. Zwyciężczyni III Szkolnego
Przeglądu Piosenki Ekologicznej zaprezentowała swój talent na rozdaniu nagród XVI
edycji Konkursów Ekologicznych.



XVI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
„Ekologia wierszem pisana” dla klas 0.

W XVI Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim ,,Ekologia wierszem pisana”,
który adresowany jest do uczniów klas zerowych, rywalizowało 18 przedstawicieli
szkół i przedszkoli z Redy i Rumi. I miejsce zdobył Szymon Kreft ze Szkoły
Podstawowej nr 6 w Rumi. II miejsce zdobyła Rozalia Ferra ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Redzie. III miejsce przyznano Natalii Jensen również ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Redzie. Każdy z uczestników konkursu otrzymał upominek.



Wywiad z kadrą pedagogiczną SP 2 na temat
,,Smog – przyczyny i skutki”
oraz ankieta dla uczniów klas VII

Uczennice klasy VI c: Martyna Lisiecka, Dominika Biłyk, Daniela
Calabrese, Natalia Rzepa przeprowadziły wywiad z nauczycielami SP 2.
Do badań wykorzystano kwestionariusz wywiadu. Zgromadzony
materiał został przedstawiony w formie wykresu, który dziewczynki
wykonały na zajęciach z informatyki. Wnioski z przeprowadzonego
wywiadu zostaną zaprezentowane na najbliższym posiedzeniu Rady
Pedagogicznej.
Ankieta została przeprowadzona w klasie VII a i VII b. Objęła swoim
zasięgiem 40 uczniów (15 dziewczynek i 25 chłopców). Do badań
wykorzystano kwestionariusz ankiety. Wnioski zostały zebrane przez
zespół uczennic z klasy VI c. Ten sam, który przeprowadził wywiad
z kadrą pedagogiczną SP2 Reda. Zestawienie zebranych danych na
temat zanieczyszczenia powietrza, zostało wykonane na zajęciach
dodatkowych z informatyki, pod kierunkiem p. Anny Stępniarek.



Ankieta adresowana do uczniów klasy
VII a, VII b



Film pt. ,,Skąd się bierze ciepło w domu”

Grupa dzieci z klasy 5 wykonała film dokumentalny pt. "Skąd
się bierze ciepło w domu?". Uczniowie zapoznali się z procesem
Powstawania energii cieplnej w miejskiej ciepłowni oraz ze
sposobem przesyłu ciepła do domów.
Dzieci poznały:
- aspekt technologiczny i ekologiczny centralnego wytwarzania
ciepła
- proces planowania i realizacji projektu zespołowego
- obsługę drona użytego do filmowania rurociągów
- programy służące do montażu materiałów filmowych
Film został wykonany pod kierunkiem p. Katarzyny Piweckiej-Witt.

 UPCYKLING – zabawki z tworzyw sztucznych w

wykonaniu uczniów klas V
W ramach zajęć technicznych i zgłębiania zagadnienia recyklingu, wszyscy uczniowie
klas piątych wykonali zabawki z tworzyw sztucznych według własnego pomysłu.
Zadanie miało na celu rozbudzić dziecięcą wyobraźnię oraz uświadomić, że przedmiot
wyrzucany przez jednego człowieka, może być „skarbem” dla drugiego,
a przetwarzanie odpadów oprócz satysfakcji własnej przyczynia się do zmniejszenia
ilości śmieci i proekologicznej
postawy.

UUU



Dzień Ziemi w klasie OB

Uczniowie klasy 0B w ramach programu „Uczymy dzieci programować”
wykonały kolejne zadanie w programie, tym razem o tematyce
ekologicznej, w związku z obchodzonym 22 kwietnia Dniem Ziemi. Zajęcia
miały na celu przybliżenie najmłodszym mieszkańcom naszej planety
tematu ochrony środowiska. Na początku zajęć rozmawialiśmy, w jaki
sposób każdy z nas może dbać o naszą planetę, powtarzaliśmy m. in.
wiadomości na temat segregacji śmieci oraz zanieczyszczania powietrza.
Następnie dzieci wykonały zadania na matach do kodowania- szukaliśmy
błędu w kodzie w drodze do Ziemi oraz układaliśmy puzzle
przedstawiające planetę Ziemia.



Szkolny etap I edycji Wojewódzkiego Konkursu
,,Z PRZYRODĄ NA TY”

14 marca uczniowie klas III rywalizowali w zespołach trzyosobowych
w konkursie popularyzującym wiedzę przyrodniczą i zdrowotną oraz
zdrowy styl życia, którego organizatorem byłą Szkoła Podstawowa
nr 6 w Wejherowie. Rywalizację wygrał zespół reprezentantów klasy
IIIe, w składzie: Zosia Lewandowska, Maksymilian Dettlaff oraz
Mikołaj Bladowski, który reprezentował naszą szkołę w II etapie
konkursu,,Z przyrodą na Ty”.



Wojewódzki Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny
,,Czyste powietrze-czysta woda”

W sobotę 21 kwietnia, uczniowie klasy III e – Maksymilian Dettlaff,
Zofia Lewandowska i Oliwia Brzykcy, zdobyli 4 miejsce w Wojewódzkim
Konkursie Przyrodniczo-Ekologicznym dla uczniów klas III szkół
podstawowych województwa pomorskiego. W konkursie, pod nazwą Turniej
Ekoludków ,,Czysta woda - czyste powietrze”, rywalizowały ze sobą drużyny
z Gdyni, Wejherowa, Rumi i Redy. W ramach zadań konkursowych, drużyna
z SP 2 zaprezentowała scenkę pantomimiczną na temat smogu. Zmierzyła się
również z krzyżówką, testem wiedzy przyrodniczo - ekologicznym. Wykazała
Się także twórczym podejściem w zakresie upcyklingu. Konkurs przebiegał
w miłej atmosferze.

Pragniemy podziękować Komunalnemu Związkowi
Gmin ,,Dolina Redy i Chylonki” za wsparcie
jakie otrzymaliśmy w czasie realizacji zadań
projektu. Otrzymane materiały (ulotki, broszury,
plakaty) pomogły nam lepiej rozpowszechnić nasze
eko-działania. Dziękujemy również za upominki dla
dzieci, dzięki którym na twarzy każdego z nich
zagościła radość z dobrze wykonanego zadania,
nie tylko konkursowego.

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:

•

•

•





Materiały Komunalnego Związku Gmin „Doliny Redy i Chylonki” :
Broszury z serii „Pan Tadeusz i Sąsiad” ; Niech Cię oświeci
jasność ze śmieci, Ciepło i nowocześnie, Ciepło jak z bajki, Jeżeli
spalać to nie indywidualnie, Ciepło i bezpiecznie.
Broszura „Jak zatrzymać ciepło w domu?”, ,,Pan Tadeusz i jego
sąsiad”- seria dot. spalania odpadów w domowych instalacjach
grzewczych.
Kolorowanki wydane przez KZG „Dolina Redy i Chylonki” - Kasi
zasady na spalane odpady, Olek chroni powietrze
Ulotki i plakaty Komunalnego Związku Gmin
Materiały instruktażowo-szkoleniowe Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
województwa pomorskiego
Internet

