
  

„Toaleta to nie 
śmietnik”



  

Toaleta to nie śmietnik

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. JANA PAWŁA II

W ŁEBNIE

UL. SZKOLNA 1

84-217 SZEMUD

DYREKTOR

ŁUKASZ KWIDZIŃSKI

KOORDYNATOR

MONIKA HRYCYK

W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 nasza placówka wzięła udział w projekcie organizowanym 
przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. W naszej szkole uczy się 145 dzieci, które 
chętnie uczestniczyły w zadaniach na Lidera.  Zadania z projektu były przeprowadzane na wszystkich 
poziomach edukacyjnych, czyli od klasy „0” do klasy VIII. Niestety pandemia zmusiła nas w 
większości do przeprowadzenia zajęć zdalnie. W roku szkolnym 2019/2020 byliśmy zmuszeni 
przesunąć na drugie półrocze akcję projektową, ponieważ trwała rozbudowa naszej placówki, a gdy 
tylko wróciliśmy do swoich klas to rozpoczęło się zdalne nauczanie. 



  

Formularz z realizacji



  

RADA online

W roku szkolnym 2019/2020 w lutym 
(zaraz po zakończeniu remontu) odbyła 
się  rada pedagogiczna na której 
przedstawiono zadania dotyczące 
projektu. Niestety plany te musiały zostać 
zweryfikowane przez rozpoczynającą się 
pandemię. W kolejnym roku została już 
zorganizowana rada online, na której 
przedstawiono plany dotyczące realizacji 
projektu. Zadania dla uczniów klas IV – 
VIII były zorganizowane zdalnie, a dla 
uczniów klas I-III oraz oddziałów 
przedszkolnych większość zadań udało 
się przeprowadzić stacjonarnie.



  

Ekowywiadówka

Niestety ze względu na panujące warunki 
wywiadówki odbywały się zdalnie. Nauczyciele 
wychowawcy na prośbę koordynatora projektu 
przekazali informacje dotyczące zagadnienia 
„Toaleta to nie śmietnik”. Rodzicom zostały 
wysłane również ulotki przez dziennik 
elektroniczny, a dzieci z młodszych klas zabrały 
do domu ulotki przekazane przez nauczycieli.



  

Turniej wiedzy ekologicznej

Udział w nim wzięło 38 uczniów z klasy VI, VII i VIII. Turniej odbył się z 
wykorzystaniem platformy testportal. Uczniowie musieli odpowiedzieć na 16 pytań 
(jednokrotnego i wielokrotnego wyboru). Pytania obejmowały materiał dotyczący 
wyrzucania śmieci do toalety, oczyszczalni ścieków oraz problemów jakie mogą się 
wiązać z niewłaściwym użytkowaniem sieci kanalizacyjnej. W każdej klasie zostało 
nagrodzonych troje uczniów, którzy zdobyli najwyższy wynik.



  

Escape game

Uczniowie klas IV – V mogli swoich sił 
spróbować w grze z rodzaju escape 
game. Ich misja polegała na uratowaniu 
oczyszczalni ścieków przed wielką 
awarią. Wystarczyło poprawnie 
odpowiedzieć na ukryte pytania, zdobyć 
kod, odnaleźć sejf i uratować 
oczyszczalnie. Brzmi banalnie, 
ale….Śmiechu na zajęciach było co 
niemiara, a zaangażowanie wynosiło 
200%.

--->Escape room

https://view.genial.ly/6089315814b9b80d2b21449d/interactive-content-escape-game-factory


  

Spotkanie online

Dzięki uprzejmości pani Bożeny Witczak ( z zawodu 
pedagog, z zamiłowania ogrodniczka, która chętnie 
wykorzystuje naturalne sposoby dbania o rośliny) 
uczniowie mogli dowiedzieć się trochę na temat 
bioodpadów. W spotkaniu pt. „Kompost nie spada z 
nieba” brały udział klasy IV i V. Poruszona została tam 
tematyka tego czym jest kompost i co powinno trafiać 
do pojemnika z bioodpadami. Uczniowie dowiedzieli się 
również jak mogą taki kompost wykorzystać.

Zdjęcie z zapowiedzi spotkania ;-)



  

Ekologiczny kodeks

 „Od dzisiaj każdy uczeń wie czego do toalety nie 
wrzuca się!!” - kodeks został przedstawiony 
najmłodszym uczniom naszej szkoły, czyli „0” i I-
III. W każdej klasie znalazł się egzemplarz 
ekologicznego kodeksu. Został on również 
umieszczony na szkolnej gazetce.



  

Ekologiczny kodeks



  

Gazetka szkolna

Plakat został przygotowany przez 
uczennicę klasy VII. Dodatkowo został 
stworzony w dwóch językach (polskim i 
angielskim). W naszą ekologiczną 
inicjatywę aktywnie włączyła się nasza 
nauczycielka języka angielskiego p. Sylwia.



  

Szkolny konkurs
pt. „Czego nie wolno wrzucać do toalety?”

W szkole został zorganizowany 
konkurs na szkolną ulotkę. 
Zwycięska ulotka zostanie 
wydrukowana w drukarni i 
przekazana do Urzędu Gminy 
Szemud, aby służyła wszystkim 
mieszkańcom gminy.



  

Prezentacja pt. „Poziom cywilizacji poznasz po 
stanie kanalizacji”

Powstała prezentacja była wykorzystana 
na zajęciach online ze starszymi 
uczniami. Znalazły się w niej takie 
zagadnienia jak: sieć kanalizacyjna, jak 
działa oczyszczalnia, informacja o 
oczyszczalni ścieków „Dębogórze”, 
historia kanalizacji oraz garść 
ciekawostek. Prezentacja została 
również umieszczona na naszym 
szkolnym facebooku, aby mogła służyć 
nie tylko młodzieży, ale również 
rodzicom i mieszkańcom naszej wsi.

Link do prezentacji

https://view.genial.ly/60892c98afcdec0d26b508ba/presentation-projection-presentation


  

Przedstawienie teatralne

Uczniowie młodszych klas na swoich zajęciach mieli 
możliwość obejrzenia teatrzyku pt.: Toaleta to nie 
śmietnik. Następnie wraz ze swoim nauczycielem 
rozmawiali na temat tego, dlaczego tak ważne jest 
utrzymanie sieci kanalizacyjnej w dobrym stanie.

Dostęp do teatrzyku otrzymałam od Stowarzyszenia 
Wodociągowców Województwa Śląskiego

Spektakl teatralny - link

https://www.youtube.com/watch?v=dRJgz95SD54


  

Zadania wykonywane wspólnie z KZG 
„Dolina Redy i Chylonki”

● Udział w konkursie plastycznym pt. „Małe dzieci nie chcą śmieci”;

● Udział w konkursie fotograficznym pt. „Błękitno – zielona infrastruktura w moim 
mieście”;

● Udział w konkursie pt. „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”;

● W roku szkolnym 2019/2020 braliśmy udział w konkursie pt. „Mała nakrętka duży 
problem”;

● Również w naszej placówce zbieramy baterie oraz makulaturę, a w tym roku 
szkolnym nakrętki zbieramy na cele charytatywne.



  

Efekty naszych działań

● Zwiększenie świadomości proekologicznej wśród uczniów, ale również 
wśród całej społeczności lokalnej.

● Podczas spotkań online  wychowawców z rodzicami zwiększyła się 
świadomość dorosłych związana z zanieczyszczaniem sieci 
kanalizacyjnej.

● Uczniowie chętnie angażowali się w zajęcia proekologiczne. Sprawiało 
im to wiele satysfakcji i chętni dzielili się zdobytą wiedzą ze swoimi 
członkami w rodzinie.

● Powiązanie wielu przedmiotów (nie tylko przyrodniczych) z działalnością 
ekologiczną powoduje zachęcenie większej ilości dzieci do czynnego 
udziału w zadaniach i brania odpowiedzialności za swoje czyny.



  

Podziękowania

W tym miejscu chciałabym bardzo podziękować za materiały 
jakie otrzymaliśmy od Komunalnego Związku Gmin „Dolina 

Redy i Chylonki”. Dzięki tym materiałom  (ulotkom, 
książeczkom, plakatom) mogliśmy lepiej i na większą skalę 

promować proekologiczne działania w naszej szkole.

Dziękuję również za upominki dla uczniów, dzięki nim każdy 
uczeń zaangażowany w działania z Lidera podczas apelu 
(odbędzie się w czerwcu) zostanie nagrodzony za swój 

czynny udział w ekologicznych akcjach.
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