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

uczniowie klas IV – VIII: 420.
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RADA PEDAGOGICZNA I PRACA W ZESPOŁACH: 

 Zorganizowanie 
Rady Pedagogicznej poświęconej tematyce 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.



We wrześniu 2021 roku uczniowie 
klas młodszych przeprowadzili akcję 

informacyjną  dotyczącą projektu.

W trakcie spotkań W trakcie spotkań 

z rodzicami,  wychowawcy klas 
przedstawili główne założenia 

projektu.

Można było także otrzymać ulotkę 
informacyjną przez cały rok szkolny.



W kwietniu 2022 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Redzie zorganizowano 
happening w formie pchlego targu pod nazwą „Daj zabawce drugi dom”. 

Akcja została zorganizowana przez uczennice klas VII pod kierunkiem Joanny 
Słuszewskiej - Grychta.  Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele przynieśli do szkoły 

nieużywane zabawki, które następnie były sprzedawane za symboliczne kwoty . 

Zainteresowanie akcją przeszło najśmielsze oczekiwania  organizatorów! 

Ze sprzedaży zabawek uzyskano 720 zł. 

Całą kwotę przekazano Radzie Rodziców na cele społeczne 

oraz na założenie łąki na terenie szkoły!



Przeprowadzenie tematycznych zajęć lekcyjnych 
oraz warsztatów:

22 kwietnia najmłodsze grupy uczniów obchodziły Dzień Ziemi.  
Tego dnia dzieci ubrały się na zielono. 

Na początku wychowawczynie klas młodszych wyświetliły swoim podopiecznym film 
o tematyce ekologicznej, następnie czytano ciekawostki przyrodnicze. 

Na koniec dzieci wspólnie stworzyły plakat pt. „ Ziemia” 
oraz wykonały  opaski na głowy. 



Najmłodsi uczniowie 
to najwięksi strażnicy 
przyrody w naszej szkole! 



Przedstawienie ekologiczne zorganizowane 
przez uczniów klasy pierwszej

odbyło się podczas apelu podsumowującego 
szkolny miesiąc ekologiczny. szkolny miesiąc ekologiczny. 



W Turnieju Wiedzy Ekologicznej dla klas V 
pt."Im mniej tym lepiej" wzięły udział 
cztery trzyosobowe drużyny z klas V. 
Zespoły prezentowały swoją wiedzę 

i umiejętności w siedmiu konkurencjach:

1. Projekt ekosiatki 

(Czas na zaprezentowanie Waszej 
kreatywności).

2. Hierarchia postępowania z odpadami

(...czyli jak było, a jak powinno być).(...czyli jak było, a jak powinno być).

3. Test wiedzy na podstawie komiksu 
"Ucieczka" (Wytężamy nasze umysły...).

4. Ekomemory - eko gra przygotowana 

z kartoników po mleku.

5. Zapobiegaj i ograniczaj

(Dobre rady na odpady).

6. ABC segregacji 

(...czyli co każdy wiedzieć powinien...).

7. Symbole ekologiczne 

(Zawsze przydatna wiedza).

https://view.genial.ly/6266c55441c8fd0011c651d1/presen
tation-turniej-wiedzy-ekologicznej-2022

Punktacja drużyn była bardzo wyrównana, 
a uczniowie wykazali się dużą wiedzą 

i kreatywnością.



AKCJA SPRZĄTANIA ZIEMI

22 KWIETNIA  

Urząd Miasta Reda zorganizował akcję sprzątania Ziemi, 

do której przyłączyła się nasza szkoła.



 SPRZĄTANIE  SPRZĄTANIE 
RZEKI REDY

23 kwietnia odbyła się coroczna akcja 
sprzątania rzeki Redy, w której udział wzięli 
zarówno nasi uczniowie, jak i nauczyciele. 

Z rzeki wyłowiono m.in. Sprzęt elektroniczny, 
materiały budowlane, krzesła i wiele innych 

rzeczy!



EKODOLINA

Uczniowie klasy VII wzięli udział 
w warsztatach terenowych pt."Bliżej Europy

nowoczesne metody gospodarowania
odpadami" organizowanych przez

Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy 
I Chylonki". Uczniowie wraz z opiekunami
udali się do Eko Doliny w Łużycach, gdzie

mogli poznać specyfikę pracy instytucji oraz
nowoczesne metody gospodarowania

odpadami, a następnie udali się do siedziby
KZG w Gdyni, gdzie kontynuowali dalszą

część warsztatów.



Zero waste – zwolennicy
Uczniowie przedstawili argumenty promujące 

zdrowe podejście do życia oraz  
zrównoważony rozwój. Uważają, że „zero 
waste” to styl życia, który może uratować 

naszą planetę.

Zero waste – przeciwnicy
Uczniowie starali się przedstawić argumenty 

potępiające ekologiczny styl życia.
Ostatecznie jednak doszli do wniosku, 

że należy zrobić wszystko, aby chronić Ziemię 
i przeszli do grupy zwolenników „zero waste” 









W ramach miesiąca ekologicznego
uczniowie klas starszych zrealizowali następujące zadania:

„ W jaki sposób możemy ograniczyć ilość odpadów?” – praca „ W jaki sposób możemy ograniczyć ilość odpadów?” – praca 
na interaktywnej tablicy jamboard;

„Zapobiegaj i ograniczaj – dobre praktyki” – tworzenie plakatów
w programie canva oraz animacji (awatary);

Tworzenie gazetek tematycznych;

Upcykling;

„Drugie życie odpadów” – wykonanie gier planszowych.



„ W jaki sposób możemy ograniczyć ilość odpadów?” 

KODEKS UCZNIA:
https://sp2reda-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/anna_gerber_sp2reda_edu_pl/EQPtiP3jI4tGj1N-

smNVAAgB5K_aB7cBGccFcNNuY_xGcw

Prace na interaktywnej tablicy jamboard:



„Zapobiegaj i ograniczaj – dobre 
praktyki” 

– tworzenie plakatów w programie 
canva.



AWATARY - VOKI

https://tinyurl.com/y994unnchttps://tinyurl.com/y994unnc

http://www.voki.com/site/vokishare?chsm=94238c17a9d78609b318fcf2bfb38843&mI
d=3778818&canShare=1 

http://www.voki.com/site/vokishare?chsm=4477f08f9aa33cea1a3708eba3a30327&m
Id=3778821&canShare=1



UPCYKLING

Uczniowie w czasie miesiąca ekologicznego 
tworzyli  rzeźby z plastiku. 

Niektóre zostały zgłoszone do konkursu 
„Filtrujemy dla Bałtyku”.



„Drugie życie odpadów”
- tworzenie gier planszowych.- tworzenie gier planszowych.

Dzieci z pomocą nauczycieli 

lub rodziców  stworzyły wspaniałe

EKO GRY.

Podczas miesiąca ekologicznego 
gry były dostępne dla wszystkich 

uczniów na terenie szkoły.









W kwietniu uczniowie klasy III  zorganizowali warsztaty  ogrodnictwa.  

Do przygotowanych doniczek z ziemią posadzili m. in. pestki ze zjedzonych 
wcześniej jabłek, pestkę mango, różne nasiona owoców i warzyw, 

a także ziół polskich. Na klasowym parapecie pojawiły się także 

donice z cebulkami  i bylinami wiosennych kwiatów. 

Uczniowie podlewali rośliny i prowadzili codzienne obserwacje.  

Już po dwóch tygodniach w klasie zrobiło się zielono!



WYCIECZKA NAD RZEKĘ ODBYŁA SIĘ WE WRZEŚNIU 2021. 
PODCZAS WYCIECZKI UCZNIOWIE SPRAWDZALI ODCZYN GLEBY PRZY UŻYCIU 

KWASOMIERZA, OBLICZALI PRĘDKOŚĆ NURTU RZEKI PRZY POMOCY METRÓWKI
I STOPERA ORAZ DOKONYWALI OBSERWACJI PRZEJAWÓW ŻYCIA NA ŁĄCE 

PRZY POMOCY SZKIEŁ POWIĘKSZAJĄCYCH.

WYCIECZKA DO LASU ODBYŁA SIĘ W PAŹDZIERNIKU 2021. 
PODCZAS WYCIECZKI DZIECI ROZPOZNAWAŁY RODZAJE DRZEW ORAZ INNE 

RODZAJE ROŚLIN. UCZNIOWIE WĘDRUJĄC POSŁUGIWALI SIĘ MAPAMI GOOGLE.



W lutym 2022 roku uczniowie naszej szkoły zgłosili się do akcji
„POMÓŻMY PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”, polegającej na wykonaniu karmników.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim uczestnikom, ich rodzicom 
i pomocnikom budowlanym. Karmiki uczniowie budowali korzystając z odpadów. 

Udało się zebrać aż 42 KARMNIKI, które zostaną przekazane z ramienia szkoły Nadleśnictwu oraz 
Nadmorskiemu Parkowi Krajobrazowemu.

Wśród wszystkich klas najbardziej zaangażowana była klasa IV C. 
W nagrodę uczniowie wraz z wychowawczynią udali się na wycieczkę 

z przyrodniczymi warsztatami.
Warsztaty odbyły się w kwietniu 2022 roku we Władysławowie. Uczniowie mieli m. in. okazję 

obserwować ptaki oraz zdobyć wiedzę, jak należy dbać o naszą nadmorską przyrodę!



Akwarium Gdyńskie

Uczniowie klasy III w kwietniu w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy 

miały okazję udać się na darmową wycieczkę do Akwarium Gdyńskiego. 
Podczas wyjazdu odbyły warsztaty pt. „Spotkanie z Morzem Bałtyckim”. 

Po zajęciach

udały się 

na gdyńską plaże, 

aby posprzątać śmieci!





Do konkursu fotograficznego zgłoszono 6 zdjęć:

Kacper Gojke, kl. IV - "Walka z wiatrakami"

Katarzyna Ernst, kl. V - "Nowoczesne oszczędzanie"

Filip Kitta, kl. V - "Energia słoneczna"

Igor Miętkiewicz, kl. V - "Recyklingowa babcia"

Krzysztof Oberzig, kl. VI - "Koksik dba o czyste powietrze"

Kalina Malak, kl. VII - "Nocni strażnicy powietrza".



UCZNIOWIE SZKOŁY AKTYWNIE BIORĄ UDZIAŁ 
W ZBIÓRCE NAKRĘTEK ORAZ BATERII.






