


➢Dyrektor szkoły: Iwona Nowicka

➢Koordynator projektu:

Joanna Słuszewska – Grychta,

Anna Gerber,

Magdalena Szornak.

➢Liczba uczniów biorących udział w realizacji
zadań: uczniowie klas I – III: 250;

uczniowie klas IV – VIII: 120.
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Zorganizowanie 
Rady Pedagogicznej poświęconej tematyce ekologii, 

opracowanie 
w zespołach planu pracy działań 
w celach realizacji projektu,

rozdzielenie zadań 
w ramach współpracy między nauczycielami 

i poszczególnymi klasami.



➢ W trakcie wywiadówek 
wychowawcy wszystkich klas 

przedstawili rodzicom i opiekunom  
główne założenia projektu.

➢Rodzice i opiekunowie  uczniów klas 
III wraz z dziećmi wzięli udział w quizie  

sprawdzającym wiedzę na temat 
segregacji śmieci. Autorami quizu byli 

uczniowie klas IV.

➢Analiza wyników quizu wykazała, że 
97% badanych posiada podstawową 
wiedzę na temat segregacji śmieci. 

➢Najmłodsi zanieśli do swoich domów  
ulotki „Toaleta to nie śmietnik”.



We wrześniu 2020 roku zorganizowano  Happening sportowo – ekologiczny  

na Stadionie miejskim MOSIR w Redzie.

Celem wydarzenia było zachęcenie uczniów  do aktywnego spędzania wolnego czasu, 

a także promocja  zdrowia oraz postaw ekologicznych!

Grupą docelową wydarzenia byli uczniowie klas młodszych, natomiast organizatorami 
nauczyciele wychowania fizycznego.

Uczniowie brali czynny udział w zawodach, tworzyli transparenty z piramidą  żywienia oraz 
hasłami  ekologicznymi „Kochajmy naszą Planetę!



Dzięki uprzejmości 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Gdyni otrzymaliśmy materiały dydaktyczne 

w postaci prezentacji o wodzie, 
filmiku oprowadzającego widza po oczyszczalni 

ścieków oraz książek informacyjnych. 
Spotkanie ze specjalistą zostało odwołane 

z powodu pandemii.



W kwietniu 2021 roku – miesiącu 
poświęconym działaniom promującym 

ekologiczny styl życia najmłodsi uczniowie 
zaprezentowali piosenkę

M. Grechuty pt. „Zostawcie nam”.

Piosenka w wykonaniu naszych szkolnych 
maluszków została zamieszczona 

na stronie szkoły.

https://drive.google.com/file/d/12vm_WqEkQ5kSO
thuCeD3TmB0VLeRm47Q/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12vm_WqEkQ5kSOthuCeD3TmB0VLeRm47Q/view?usp=sharing


Turniej wiedzy ekologicznej 
skierowany był do uczniów klas 

piątych. 

Aby wziąć udział w konkursie 
uczniowie musieli przejść 

eliminacje, które wyłoniły trzy 
trzyosobowe drużyny.

Uczniowie w ramach konkursu:

▪ rozwiązywali krzyżówkę 
ekologiczną,

▪wypisywali hasła, czego nie należy 
wrzucać do toalety, korzystając 

z programu AnswerGarden ,

▪ zaprezentowali list do  przyszłych 
pokoleń oraz projekt ulotki  
„Toaleta to nie śmietnik”,

▪ wzięli udział w kole fortuny oraz 
quizie sprawdzającym wiedzę 

ekologiczną.

Turniej został 
przeprowadzony 

na Platformie Teams.



W ramach tygodnia ekologicznego

uczniowie klas I – VII 

otrzymali zadania do wykonania 

w trybie zdalnym. 

Zadania zostały umieszczone 

w prezentacji multimedialnej 

w formie szafy i podzielone 
tematycznie:

Poniedziałek został 

poświęcony wodzie;

Wtorek – segregacji śmieci;

Środa  to Dzień Ziemi;

W czwartek powtórzyliśmy

wiadomości z zakresu 

„Toaleta to nie Śmielnik”

Piątek – wykonaliśmy 

EKO kanapkę!

Wielu uczniów chętnie przystąpiło 
do zadań i otrzymało nagrody 

za włożoną pracę.



W ramach Międzynarodowego DNIA ZIEMI, 
który przypada na 22 kwietnia 

uczniowie klasy VI A i VII B wzięli udział
w ogólnopolskiej lekcji GEOGRAFII online, 

zorganizowanej pod patronatem 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

W trakcie spotkania poruszane były kwestie związane 
z globalnym ociepleniem klimatu na świecie, działalnością 

człowieka, emisją do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów, 
zanieczyszczeniami środowiska, ich skutkami oraz sposobami 

poprawy stanu Naszej Planety Ziemi!
Szkoła jest także w trakcie realizacji konkursu:



Uczniowie klasy VII A przedstawiali 
pozytywne aspekty używania młynków 

koloidalnych:
➢Młynek jest łatwy i wygodny w użyciu;

.Można szybko pozbyć się resztek jedzenia.

Uczniowie klasy VII B są zdecydowanymi 
przeciwnikami młynków koloidalnych. 

Uważają zgodnie , że stanowią zagrożenie 
dla kanalizacji!

Rozdrobnione resztki jedzenia zapychają 
rury kanalizacyjne!













Sprzątanie Świata!
W ramach Tygodnia Ekologicznego nauczyciele 

SP2 postanowili zrobić wyzwanie 

swoim kolegom i koleżankom z pracy 

oraz dać dobry przykład uczniom.









PROJEKTY UCZNIÓW KLAS STARSZYCH PODCZAS 
PRACY ZDALNEJ. UCZNIOWIE WYKORZYSTALI 
MOŻLIWOŚCI GRAFICZNE PROGRAMU CANVA 

TWORZĄC ZAKŁADKI DO SKIĄŻEK ORAZ MEMY.



Klasa II d brała  udział w projekcie ekologicznym, który uczy 
i rozwija dobre praktyki ekologiczne u dzieci. Pokazuje, jak świadomie 

robić zakupy, sprzątać czy oszczędzać wodę – wszystko w formie gry, 
odzwierciedlającej codzienne czynności.







UCZNIOWIE SZKOŁY AKTYWNIE BIORĄ UDZIAŁ 
W ZBIÓRCE NAKRĘTEK ORAZ BATERII.






