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   W projekcie edukacyjnym brali udział uczniowie klas I-III , IV-VI .  Klasy  Ia 

,Ib, Ie, If, IIe (26 uczniów) , kl. IIIb (25) ,kl.IIc (23) , kl.IVb (21) , kl.IVd (24), 

kl.Vc (19), kl.Vd (21), kl.Ve (21), kl.VIa (17), kl.VIb (21), kl.VIc (16), kl.VId 

(16), kl.VIe (16).Razem w projekcie uczestniczyło 276 uczniów. 

 





1.Wycieczka terenowa 

• Temat: "Zielona energia – energia wiatru." 

• Uczniowie klas VI odwiedzili farmę witrową w okolicach Swarzewa. 

Wycieczkę poprzedziły zajęcia warsztatowe na, których uczniowie 

zapoznawali sie z alternatywnymi źródłami energii. 

• Młodzi ekolodzy mogli oszacować poziom hałasu, wielkości turbin oraz 

ilości elektrowni wiatrowych na tym terenie. 







2. Przedstawienie 

• Temat: "Człowiek w harmonii z przyrodą". 

• Uczniwie klasy IIIb oraz II e wraz zwychowawcami przygotowali i 

zaprezentowali dla społeczności szkolnej i zaproszonych gości barwne 

przedstawienie mówiące o potrzebie ochrony Ziemi przed 

zanieczyszczeniami. Podkreślono znaczenie segregacji odpadów oraz 

potrzeby ochrony wody i powietrza. 







3.Zajęcia ze specjalistą 

• Temat: "Racjonalne gospodarowanie energią w szkole". 

• Nauczyciel szkoły p.V.Podborna odbyła profesjonalne szkolenie w zakresie 

prawidlowych zachowań uczniów , nauczycieli oraz pracowników szkoły w 

dziedzinie gospodarowania energią. Dzięki zdobytej wiedzy przeprowadziła 

szereg lekcji w klasach Va, IVd, Ve , Vd, Vc ,IVb dotyczących powyższego 

zagadnienia. 

• Szkolenie zorganizował w dniu 15.09.2016r.Samodzielny Referat 

ds.Energetyki Urzędu Miasta Gdyni. 



4. Akcja ulotkowa i plakatowa 

• Uczniowie wraz z koordynatorem roznieśli ulotki oraz broszury w dzielnicy 
Obłuże.  

• Ulotki dotyczyły szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych , 
alternatywnych źródeł energii orazjak ogrzewać mieszkanie ,dom 
oszczędniej. 

• Informacje znalazły sie w sklepie "Gruszka", w Bibliotece , kwiaciarni oraz 
były rozdawane w czasie zebrań z rodzicami w naszej szkole.  Razem 
rozdano ok.80 ulotek I 40 broszur . 

 



5. Konkurs "Zielona energia" 

• Temat : "Zielona energia - przyszłść naszej planety". 

• Uczniowie klas VI przygotowali prezentację oraz makiety dotyczące 

wybranych odnawialnych źródeł energii.Do konkursu przystapiło 7 dróżyn 

kazda miała za zadanie przedstawić wybrane zagadnienie oraz przekonać 

obserwatorów i komisję co dosłuszności swojego wyboru.  

• Energia wiatru , energia wody płynącej oraz plywów morskich, energia 

słońca i geotermalna , nergia biomasy zostały profesjonalnie przygotowane i 

zaprezentowane społeczności szkolnej. 







6. Gazetka szkolna 

• Temat : "W domowych piecach spalanie smieci szkodzi oraz szpeci". 

• Uczniwie klas V I VI wykonali plakaty związane z problemem spalania smieci 

w piecach domowych. 

• Przed wykonaniem wystawa każda grupa prezentowała ten problem na lekcji 

przyrody. 

• Uczniowie wyciagali wnioski , dyskutowali o swoich spostrzeżeniach 

dotyczacych wpływu zanieczyszczeń na nasze zdrowie oraz środowisko. 





7. Warsztaty tematyczne. 

• Temat: "Konieczność oszczedzania energii cieplnej". 

• Uczniowie klas V , VI po obejrzeniu prezentacji dotyczacej źródeł energii  , 

które wykorzystywane są w krajach UE do pozyskania energii cieplnej w 

grupach tworzyli diagramy kołowe z procentowym udziałem energii 

odnawialnej oraz nieodnawialnej. 

 

• W dalszej częsci prezentowali pracę oraz wyciągali wnioski. 



8. Konkurs plastyczny 

• Temat: "Ekozabawka". 

• Uczniowie klas I-III przystapili do konkursu mającego na celu stworzenie 

najciekawszej ekozabawki. 

• Wyłoniona trzech zwycięzców oraz wręczono trzy wyróżnienia. 







9. Lekcja tematyczna 

 

• Temat:"Skąd bierze się ciepło w naszych domach?" 

• Uczniwie klas IV poznawali nowoczesne metody ogrzewania domow I 

mieszkan. 

• Poznali zalety ciepła płynącego z miejskich systemów grzewczych. 

• Zapoznali się z zasadami oszczędzania energii cieplnej w salach lekcyjnych I 

w domu. 





10. Prezentacja 

• Temat: " " Czym palisz w swoim ognisku domowym?" 

• Uczennica klasy Vi Agata Jarych przygotował prezentację , która 

zaprezentowała w czterech klasach szóstych. 

• Miedzy innymi dokonała porównania emisji szkodliwych gazów z róznych 

źródeł energii. 

 

 



Materiały źródłowe 

• Broszury informacyjne, ulotki oraz plakaty Zwiazku Gmin ,  

• OPEC trójmiasto,pl 

• Odnawialne źródła energii,Wikipedia 

• Europejski standard emisji spalin,Wikipedia 

• Oszczędzanie energii w domu ,www.ekologia.pl 

• Nieodnawialne surowce energetyczne , geografia na 6.pl 

• Kompleksowa termomodernizacja.Program regionalny z funduszy UE. 

 

 

 


