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1. Edukacja dorosłych

• Spotkania przyrodniczego zespołu samokształceniowego –
omówienie harmonogramu projektu na rok 2019/2020 
(30.08.2019)oraz omówienie kontynuacji działań na rok 
2020/2021.

• Zorganizowanie Rady Pedagogicznej poświęconej tematyce 
projektu, wprowadzenie w nowy rok szkolny, rozdzielenie 
zadań w ramach współpracy między nauczycielami 
(10.09.2019)



• Eko wywiadówka z rodzicami uczniów klasy 
IV B i VII A.
Podczas spotkania rodzice zapoznali się z 
tematyką projektu realizowanego w szkole i 
działaniami podejmowanymi w tym 
zakresie.



2. Szkolny miesiąc ekologiczny 
„Poziom cywilizacji poznajemy po 
kanalizacji”

• Spotkanie ze specjalistą

 

W bieżącym roku szkolnym jedna z lekcji GEOGRAFII w klasie 7A poświęcona była 

promowaniu założeń zero waste i świadomości ekologicznej. Gościliśmy na zajęciach Pana 

Jana Byrczek i Panią Ewę Szplit – reprezentujących Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Studentów Medycyny IFMSA-Poland oddział Gdańsk.   

Uczestnicy dowiedzieli się jak ograniczyć swoją produkcję śmieci. Co można zrobić na pozór 

z bezużytecznych resztek oraz jak właściwe segregować odpady, aby w jak najmniejszym 

stopniu zaszkodzić Naszej PLANECIE!  

 

             



• Spektakl on-line : ekologiczne 
przestawienie pt.

„Hydro-zagadka, czyli ryby i dzieci głosu 
nie mają”. 

Dzieci kl. IV B uczestniczyły w spektaklu 
komentując przebieg akcji, zadając 
pytania i udzielając odpowiedzi na 
stawiane przez aktorów pytania. 
Tematyka przedstawienia dotyczyła 
postępowania zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju.



• Odbyły się dwa szkolne turnieje wiedzy ekologicznej 

➢Turniej Wiedzy Ekologicznej dla uczniów kl. IV 

➢Turniej Wiedzy Ekologicznej 

„ Poziom cywilizacji poznajemy po kanalizacji” dla uczniów kl. V-VIII.



• Z okazji Dnia Ziemi 
zorganizowano on-line akcję 
„myślę i działam ekologicznie”. 
Uczniowie chętnie zaangażowali 
się w akcję  i przesyłali zdjęcia 
potwierdzające swoje 
proekologiczne działania wraz z 
„SMS do Ziemi”









• Z okazji Dnia Ziemi zorganizowano tydzień ekologiczny 









3.Debata szkolna 
„ Świata nie zmielisz –dlaczego młynki koloidalne 
stanowią zagrożenie dla kanalizacji?”



4. „Zielona-BIOodpadowa-szkoła”

• Tematyczne zajęcia lekcyjne



• Zajęcia terenowe- Z okazji Dnia Ziemi kl.VI c uprzątnęła teren wokół 
szkoły 



5. „Od dzisiaj każdy uczeń wie 
czego do toalety nie wrzuca się!”

• Uczniowie wykorzystując różne nowoczesne narzędzia 
technologii komunikacyjnej podczas nauki zdalnej zrealizowali  
zadanie polegające na stworzeniu mapy myśli-ekologicznego 
kodeksu ucznia 



6.Ekoprojektowanie pod hasłem 
„Toaleta to nie śmietnik- w takim razie 
segreguję”
• Gazetka szkolna, informacje dotyczące projektu 



• informacje dotyczące projektu( plakat i ulotkę)  każdy uczeń otrzymał 
w formie elektronicznej podczas nauki zdalnej

• Nasze szkolne plakaty wykonane przez uczniów na lekcji informatyki 
wykonane w programie GIMP



• uczniowie zaprojektowali również  swoje  własne plakaty 
podczas lekcji geografii 



• uczniowie zaprojektowali szkolne ulotki- zakładki do książek



• animacja „fotografuję smartfonem” 

Uczniowie przy wykorzystaniu aplikacji voki tworzyli własne 
MÓWIĄCE AWATARY. Wykazali się niesamowitą kreatywnością i 
inwencją twórczą. Ich postacie uświadamiały społeczeństwo, co 
należy wyrzucać do toalety oraz ostrzegały przed szkodliwością  
postepowania, a także jego skutkami.

• https://tinyurl.com/yghkvsy3            https://tinyurl.com/yfou7fts 



7.Laboratorium Edukacji 
Ekologicznej 

• Na lekcji chemii „Zanieczyszczenia wody i sposoby analizy jej jakości” uczniowie klas 7, zapoznali się z laboratoryjnymi
metodami badania jakości oraz ścieków. Lekcja została przeprowadzona w ramach realizacji zadań projektu Lider
Lokalnej Ekologii.

• Uczniowie dowiedzieli się na czym polegają i jak należy przeprowadzać doświadczenia chemiczne umożliwiające
sprawdzenie jakości wody oraz poziomu zanieczyszczeń w ściekach. Sprawdzano m.in.: poziom azotanów, poziom
tlenu, zawartość żelaza, tlenku krzemu, badanie pH

• Celem było rozbudzenie ciekawości badawczej uczniów oraz zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczania wody, jak
również produkcji ścieków oraz występowania w nich substancji, które nie powinny się tam znajdować.



• Na lekcji chemii „Rola wody w przyrodzie” uczniowie klas 7, zapoznali się z procesem 
oczyszczania ścieków w oczyszczalniach. Lekcja została przeprowadzona w ramach 
realizacji zadań projektu Lider Lokalnej Ekologii.

• Uczniowie dowiedzieli się na czym polega oczyszczanie mechaniczne oraz
biologiczne ścieków, w jaki sposób uzdatniania jest woda, która następnie wraca do
środowiska. W jaki sposób racjonalnie gospodarować wodą , aby nie przyczyniać się do
zwiększania produkcji ścieków.



• Uczniowie w ramach realizacji zadań w tygodniu ekologicznym zapoznali 
się z działalnością oczyszczalni ścieków i wykonywali samodzielnie jej 
proste modele 







8. Zadania wykonywane wspólnie 
z KZG „Dolina Redy i Chylonki”

• A.  Konkurs plastyczny pt. Male dzieci nie chcą śmieci”

• B. Konkurs fotograficzny „ Błękitno-zielona infrastruktura w moim 
mieście”



9.Podsumowanie projektu

• Podsumowaniem projektu będzie przedstawienie prezentacji z 
realizacji projektu we wszystkich klasach. Nagrody zostaną 
wręczone podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 
2020/2021



Zrealizowane cele projektu:

✓ Wzrost świadomości ekologicznej uczniów, nauczycieli i 
społeczności na temat gospodarki odpadami.

✓ Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze 
ochrony środowiska, 

✓ Przyjmowanie postawy świadomości wartości i poczucia 
odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska 
przyrodniczego.


