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W ramach projektu zorganizowaliśmy: 
 
1. Ekowywiadówkę. 
2. Wycieczkę terenową. 
3. Apel z okazji Dnia Ziemi. 
4. Spotkanie z przedstawicielami PGNIG. 
5. Akcję ulotkową i plakatową. 
6. Szkolny turniej wiedzy ekologicznej. 
7. Konkurs plastyczny. 
8. Gazetkę szkolną. 
9. Międzyklasowy konkurs ekologiczny. 
10. Lekcje przyrody – jak oszczędzać energię? 
11. Wystawę pt. „prezent dla Ziemi”. 
12. Świąteczny kiermasz. 
13. Postanowienia noworoczne  klas 4-6 szkoły podstawowej. 
14. Wystawę prac zat. „jak bezpiecznie korzystać z urządzeń gazowych?”. 
15. Szkolny etap konkursu pod hasłem „ Jak pokonać smoga?”. 
16. Konkurs literacki dla klas 4-6 szkoły podstawowej. 
17. Konkurs poetycki dla klas I gimnazjum. 
18. Badanie śladu ekologicznego. 
19. Dzień Wody. 
20. Marsz Ekologiczny. 
21. Zbiórkę makulatury i innych surowców wtórnych. 
22. Lekcje chemii – smog i czad. 
 

FORMULARZ Z REALIZACJI 
PROJEKTU „Lider Lokalnej Ekologii” 

 



 Realizacja projektu „Lider Lokalnej Ekologii” w naszej 
szkole odbywała się w formie konkursu 
międzyklasowego. 
 

 Program naszego całorocznego międzyklasowego 
konkursu pozwala włączyć się w działania ekologiczne 
całej społeczności szkolnej, uczniom, wychowawcom i 
rodzicom. Biorąc udział  
w różnych działaniach ekologicznych uczniowie 
zdobywali punkty na konto swojej klasy. Zespół klasowy, 
który uzyskał najwyższą liczbę punktów otrzymał tytuł 
„Ekologiczna klasa”.  
 

 

EKOWYWIADÓWKA 



EKOWYWIADÓWKA 

Na początku roku szkolnego powiadomiliśmy grono pedagogiczne           
o realizowanym programie.  
Realizacja programu odbywała się podczas lekcji np. przyrody, 
biologii, chemii, geografii ,j. polskiego, techniki, plastyki, a także na 
godzinach wychowawczych. 
 
Jesienią 2015 r. odbyły się spotkania z rodzicami, na których 
wychowawcy klas zapoznali rodziców z tematyką projektu, 
regulaminem, a także zasadami oszczędzania energii cieplnej. 
Wywiadówkom towarzyszyła także szkolna akcja plakatowa na ten 
temat. 
 
Informacje o projekcie zostały umieszczone na stronie internetowej 
szkoły. 



WYCIECZKA TERENOWA 
SEGREGACJA ODPADÓW A OSZCZĘDZANIE 

ENERGII 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 

Przygotowując młodzież do udziału w akcji 
Sprzątanie Świata, wychowawcy klas 
przeprowadzili zajęcia na temat zagrożeń 
wynikających z powstawania dzikich 
składowisk oraz przypomnieli zasady 
segregacji odpadów.   

Na zajęciach przyrody oraz geografii 
uczniowie omawiali wpływ segregacji 
odpadów  na zmniejszenie zużycia energii. 

 



 Oszczędzać miejsce przeznaczone na 
składowanie odpadów. 

 Powtórnie wykorzystać wiele surowców. 

 Zmniejszyć zużycie naturalnych surowców. 

 Zmniejszyć ilości ścieków oraz odpadów. 

 Zmniejszyć zużycie energii. 

 Zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery. 

 Zmniejszyć  ilości odpadów szkodliwych,  
które trudno ulegają rozkładowi. 

 

 

WYCIECZKA TERENOWA 

Uczniowie uczestnicząc w zajęciach terenowych 
dowiedzieli się, że właściwa segregacja odpadów  
i recykling pozwala: 

 



WYCIECZKA TERENOWA 



APEL Z OKAZJI DNIA ZIEMI 2016 

POKONAĆ SMOGA 

 22 kwietnie 2016 r. uczniowie 
klas 1- 3 szkoły podstawowej 
brali udział  w apelu z okazji 
Dnia Ziemi. Scenariusz 
uroczystości przygotowały 
uczennice klasy Ic gimnazjum 
pod opieką pań:  
      Hanny Jankowskiej  
oraz  
      Małgorzaty Czyż. 



Głównym celem uroczystości było uświadomienie 
najmłodszym uczniom naszej szkoły przyczyn powstawania    
i sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza.  

Scenariusz apelu opierał się na dwóch baśniach napisanych 
przez Dominikę Sulkowską „Jak to z młodym Smogiem było” 
oraz Atenę Pokrzywnicką „O smogu pokonanym 
uśmiechem”. Na zakończenie  uroczystości uczennice 
ogłosiły konkurs na ilustracje do swoich baśni. 

APEL Z OKAZJI DNIA ZIEMI 2016 
POKONAĆ SMOGA 



APEL Z OKAZJI DNIA ZIEMI 2016 
POKONAĆ SMOGA 



13 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy 4c i 6b brali udział                  
w spotkaniu z panią Anną Adamiak oraz panem Adamem 

Kranzem przedstawicielami PGNiG- ie.  
Głównym tematem warsztatów był gaz jako nośnik ciepła.  

W czasie zajęć uczniowie dowiedzieli się również, jak powstał 
gaz ziemny, jakie ma właściwości oraz jak postępować z 

urządzeniami gazowymi w domu.  
Spotkanie zorganizowała pani Hanna Jankowska. 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI 
PGNIG 



SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI 
PGNIG 



     Akcję „Spalanie Śmieci” rozpoczęliśmy od przeprowadzenia 
zajęć w klasach piątych.  

Na lekcjach przyrody uczniowie pod opieką nauczycielek,  
Małgorzaty Czyż oraz Teresy Lechman,  

przygotowali plakaty na temat szkodliwości spalania odpadów w 
piecach domowych.   

 
 

AKCJA ULOTKOWA 
 SPALANIE ŚMIECI SZKODZI I SZPECI 



  

Naszym celem było uświadomienie 
zagrożeń dla zdrowia ludzi oraz 

wskazanie negatywnych skutków 
dla środowiska, wynikających ze 

spalania odpadów w piecach 
domowych, kominkach oraz na 

wolnym powietrzu. 

AKCJA ULOTKOWA 
 SPALANIE ŚMIECI SZKODZI I SZPECI 



 
Kolejnym naszym etapem działania było 
dotarcie do rodziców uczniów.  
Wiemy, że to właśnie dzieci znające zasady 
ochrony środowiska są najlepszymi 
nauczycielami swoich rodziców  
i najbliższych.  
 
Wzmocniliśmy ten proces przez akcję 
informacyjną w czasie zebrania z rodzicami 
w styczniu 2016 r. oraz w podczas „Dnia 
otwartego szkoły” w marcu 2016 r. kiedy to 
uczennice klasy IIIA Małgosia i Ewelina pod 
opieką pani Małgorzaty Czyż rozmawiały  
z rodzicami i rozdawały ulotki.  

AKCJA ULOTKOWA 
 SPALANIE ŚMIECI SZKODZI I SZPECI 



Zagadnienia: 

1. Oszczędzanie energii cieplnej. 

2. Metody i sposoby ogrzewania domu/ mieszkania 

3. Recykling. 

4. Odzysk odpadów. 

5. Metody zagospodarowania odpadów. 

6. Skutki spalania odpadów w domowych piecach. 

7. Alternatywne źródła energii. 

8. Smog. 

9. Kwaśne deszcze. 

10. Dziura ozonowa. 

SZKOLNY TURNIEJ  
WIEDZY EKOLOGICZNEJ 



Dnia 22.04.2016 r. oraz 25.04.2016r.  na terenie naszej placówki został 
przeprowadzony szkolny turniej wiedzy ekologicznej pn. „Człowiek  
w harmonii przyrodą”.  

Konkurs podzielono na trzy kategorie wiekowe: 

  klasy 1-3 szkoły podstawowej pod opieką pani Krystyny Ciesielskiej, 

  klasy 4-6 szkoły podstawowej pod opieką pani Małgorzaty Czyż,  

  klasy I- III gimnazjum pod opieką pani Anny Mikołajczyk.  

SZKOLNY TURNIEJ  
WIEDZY EKOLOGICZNEJ 



 
Laureaci turnieju  

Wiedzy Ekologicznej 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
KLASY 1-3 

 KLASY II 
I m. Filip Fota i Adam Giedrojć kl. 2b 
II m. Piotr Chilimoniuk kl.2a 
III m. Paweł Hołowacz kl.2 d 
 Klasy III 
I m. Karol Sewerynek kl. 3a 
I m. Weronika Sobczak kl.3b 
II m. Zuzanna Przeździak kl.3c 
III m. Maria Bober kl.3a 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
KLASY 4-6 

I m. Olga Chojnacka kl. 5c 

II m. Zuzanna Krużycka kl.6a 

III m. Weronika Meyer kl. 5a 

III m. Norbert Rój kl. 6b6b 

III m. Karolina Karpowicz kl.6b 

 



I m. Atena Pokrzywnicka kl. IC 

II m. Jeremiasz Dados  kl. IB 

III m. Domonika Sulkowska kl. IC 

III m. Maciej Mrozek  kl. II B 

 

W konkursie wzięło udział 62 uczniów z wszystkich kategorii 
wiekowych. Poziom wiedzy dzieci i młodzieży był  bardzo wysoki. 

Wszyscy uczestnicy zasłużyli na wyróżnienie. 

 

Laureaci turnieju  
Wiedzy Ekologicznej 

 



    W kwietniu w  wśród uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz 
I- III gimnazjum szkoły przeprowadziliśmy konkurs plastyczny w 

formie makiet pod hasłem „Ekologiczny dom”. 
 

    Myślą przewodnią tego konkursu było pytanie: Jak zatrzymać 
ciepło w domu? Uczniowie przedstawili również alternatywne 
źródła energii, które można wykorzystać  w gospodarstwach 

domowych ,jak oszczędzać energię,  wodę oraz jak segregować 
odpady. 

 
    Konkurs cieszył się niezwykłym powodzeniem,  co zaowocowało 

efektowną wystawą konkursowych prac przestrzennych na 
terenie szkoły z okazji obchodów  Dnia Ziemi. 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY 
EKOLOGICZNY DOM 



KONKURS PLASTYCZNY 



KONKURS PLASTYCZNY  
KLAS 2-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W dniu 16 października 2015 został przeprowadzony konkurs plastyczny pt. 
„POTWORKI ŚMIECIORKI”. 

Zorganizowały  go nauczycielki klasy 2c  panie:  

Grażyna Gościcka i Marta Rapsiewicz. 

 

 W konkursie brali udział uczniowie klas 2 i 3 SP42.  

Dzieci wykazały się dużą pomysłowością i zaangażowaniem. 

 

 Wszystkim uczestnikom oraz zwycięzcom gratulujemy. 
 



KONKURS PLASTYCZNY  
KLAS 2-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Wyniki konkursu  
“Potworki - Śmieciorki” przeprowadzonego w dniu 16 października 2015 r. 

 

Klasy I  
I miejsce - Karolina Dublaszewska kl. 1d 

II miejsce - Malwina Iżakiewicz kl. 1c i Natalia Szygłowska kl. 1c 
 III miejsce - Zuzanna Kuźniak kl. 1b 

Klasy II 
I miejsce Arkadiusz Makarski kl. 2c 

II miejsce Dominik Dubno kl. 2c 
III miejsce Blanka Horotko kl. 2a 

Klasy III 
I miejsce Malwina Gwiazda kl. 3c 

II miejsce Maja Klucznik kl. 3c 
III miejsce Nadia Drozd kl. 3a 



KONKURS PLASTYCZNY  
KLAS 2-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 



Przez wiele lat kształtujemy świadomość ekologiczną wśród naszych 
uczniów, nauczycieli  i rodziców.  
Informacje dotyczące naszej działalności, planów, udostępniamy innym 
także w formie: 

- plakatów,  

- ogłoszeń (program projektu, harmonogram, regulaminy konkursów), 

- gazetek („Szczyt klimatyczny w Paryżu”), 

- komunikatów.  
 

Promujemy realizowane w ramach projektu działania  
również na stronie internetowej szkoły. 

 

GAZETKA SZKOLNA 
SZCZYT KLIMATYCZNY W PARYŻU 



Uczniowie klas I A, B, C gimnazjum na lekcji geografii przygotowali 
gazetkę szkolną informującą o ustaleniach  

„Szczytu klimatycznego w Paryżu”. 

 

 

 

GAZETKA SZKOLNA 
SZCZYT KLIMATYCZNY W PARYŻU 



 
GAZETKA SZKOLNA 

OSZCZĘDZAJĄC ENERGIĘ, CHRONISZ  
                          ZIEMIĘ 

 

Uczniowie klasy 6b na lekcji przyrody przygotowali gazetkę na 
temat oszczędzania energii w domu i szkole. 



TYTUŁ EKOLOGICNEJ KLASY W ROKU SZKOLNYM 
2015/2016  

OTRZYMAŁY 3 oddziały. 
 

W kategorii klas 0-3 szkoły podstawowej 

I miejsce zajęła klasa 1a pod opieką wychowawcy - pani Gabrieli Mazur. 

II miejsce zdobyła klasa 1c pod opieką wychowawcy -pani Krystyny Ciesielskiej. 

III miejsce uzyskała klasa 2d pod opieką – pani Grażyny Lejman 

Na wyróżnienie zasłużyły klasy: 2c, 3a, 3c 

MIĘDZYKLASOWY KONKURS 
CZŁOWIEK W HARMONII Z PRZYRODĄ 



W kategorii klas 4-6 szkoły podstawowej tytuł Ekologicznej Klasy 

otrzymała klasa 4b pod opieką wychowawcy -  pani Marii Wiczling  
 

II miejsce zajęła: 

Klasa  4a pod opieką wychowawcy - pani Beaty Przeworskiej 
 

III miejsce uzyskała: 

klasa 6a pod opieką wychowawcy - pani Anny Mikołajczyk 

 

Na wyróżnienie zasługują również klasy: 5c, 5a, 4c. 

MIĘDZYKLASOWY KONKURS 
CZŁOWIEK W HARMONII Z PRZYRODĄ 



W kategorii klas I-III gimnazjum tytuł Ekologicznej Klasy 

otrzymała klasa Ia pod opieką wychowawcy - pani Edyty Fedorowicz.  
 

II miejsce zajęła: 

Klasa  Ib pod opieką wychowawcy - pani Danuty Jankowskiej. 
 

III miejsce przypadło: 

klasie Ic pod opieką wychowawcy - pani Iwony Bednarz. 
 

W realizację zadań konkursowych włączyło się 575 uczniów  

oraz 32 nauczycieli. 

MIĘDZYKLASOWY KONKURS 
CZŁOWIEK W HARMONII Z PRZYRODĄ 



LEKCJA PRZYRODY 
Jak oszczędzać energię ? 

Na lekcjach przyrody uczniowie klasy 6b  
pod opieką pani Małgorzaty Czyż przygotowali informacje dotyczące 

oszczędności energii w gospodarstwach domowych. 



LEKCJA PRZYRODY 
Jak oszczędzać energię ? 



    Pod kierunkiem nauczycieli-przyrodników oraz współpracy plastyka 

 pana Wiesława Teofilaka a także nauczyciela techniki,  

pani Katarzyny Zimnej, uczniowie zbierali surowce wtórne  

i uczyli się ponownie je wykorzystywać.  

    Z uzbieranych surowców stworzyli później ekologiczne ozdoby 

choinkowe oraz dekoracje świąteczne zaprezentowane na wystawie  

świątecznej „Prezent dla Ziemi”. 

 

 

WYSTAWA  
PREZENT DLA ZIEMI 



WYSTAWA  
PREZENT DLA ZIEMI 



Kiermasz świąteczny to już wieloletnia tradycja uczniów klas 
młodszych naszej szkoły. Celem tego przedsięwzięcia jest 

wdrażanie do przedsiębiorczości już od klas zerowych.                      
To kontynuowanie tradycji świątecznych naszego kraju oraz 

uwrażliwianie dzieci   na piękno i estetykę własnej twórczości 
plastycznej. Świąteczne prace plastyczne uczniów zostały 

wykonane z surowców wtórnych lub z materiałów przyjaznych 
środowisku. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży uczniowie 
przeznaczają na dofinansowanie klasowych wycieczek. 

 

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ 
Klas 0-3 Szkoły Podstawowej 



W okresie noworocznym uczniowie klas 4-6 

szkoły podstawowej na lekcjach przyrody 

pisali postanowienia noworoczne, których 

realizacja może zniwelować zanieczyszczenia 

Ziemi. 

POSTANOWIENIA NOWOROCZNE 



JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ              
Z URZĄDEŃ GAZOWYCH 

W październiku uczniowie szkoły 
podstawowej  

i gimnazjum na zajęciach 
wychowawczych omówili zasady 

bezpiecznego korzystania z 
urządzeń gazowych oraz 

wykonali plakaty pt. Zasady 
korzystania z urządzeń gazowych 

– regulamin graficzny. Prace 
zostały zaprezentowane na II 

piętrze pawilonu B. 



Uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Teresy Lechman  

otrzymali Wyróżnienie w konkursie  

organizowanym przez 

Wydział Ochrony Środowiska Miasta Gdyni 

„Czyste powietrze POMORZA  

POKONAJ SMOGA 2016”. 

 

 

W szkolnym etapie konkursu brało udział  

20 uczniów, 6 przeszło do etapu miejskiego.  

 

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 

JAK POKONAĆ SMOGA 



KONKURS  
„BĘC JABŁKIEM W GŁOWĘ” 

 GAZ ZIEMNY JAKO ŹRÓDŁO ENERGII 
 Uczennice kasy 5C pod opieką pani Małgorzaty Czyż 

przygotowały projekt przedstawiający historię gazu 
ziemnego - od powstania do wydobycia. Praca została 
zaprezentowana w konkursie organizowanym przez 
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku 
oraz Centrum EXPERYMENT w Gdyni. 
 
 
 
 
 

 Julka, Natalka oraz Martynka przedstawiły również swoją 
pracę kolegom z klasy 5C na lekcji przyrody. 



W marcu uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej wzięli udział w szkolnym 
konkursie literackim pt. „W harmonii z przyrodą”.  

Konkurs przygotowały panie: Hanna Jankowska, Małgorzata Schmidt, 
Maria Wiczling. 

 W konkursie uczestniczyło 27 uczniów.  

Wyniki konkursu: 

I m. Jakub Wenta kl.5d „Ekologiczny Świat” 

II m. Adrianna Makaruk  kl.5d „Wiersz o ekologii” 

III m. Norbert Rój  kl.6b „List do Ziemi” 

Wyróżnienie: Marta Miąskowska kl. 5c 

KONKURS LITERACKI DLA KLAS  
4-6 Szkoły Podstawowej nr 42 

W HARMONII Z PRZYRODĄ 



KONKURS POETYCKI  
DLA KLS I GIMNAZJUM 

„JAK POKONAĆ SMOGA?” 

Uczniowie  klas pierwszych uczestniczyli w konkursie  poetyckim  „Jak 
pokonać smoga?”.  

Celem konkursu było napisanie baśni. Na szczególną nagrodę zasłużyły: 

 Atena Pokrzywnicka oraz Dominika Sulkowska z klasy Ic. 

 Dziewczęta pod opieką pani Hanny Jankowskiej stworzyły piękne baśnie, 
które zostały zaprezentowane klasom 1-3 szkoły podstawowej na apelu 
z okazji Dnia Ziemi. 



ŚLAD EKOLOGICZNY 
KLAS 4- 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

I-III GIMNAZJUM 

Uczniowie klasy 4a, 4b, 5a, 5c, 5d, 6b szkoły 
podstawowej oraz Ia, Ib, Ic, IIa, IIb, IIIc 
gimnazjum wraz z wychowawcami zbadali 
swoje ślad ekologiczne. Wyniki  badań 
przedstawili w formie graficznej. Prace 
zostały zaprezentowane na wystawie 
szkolnej „ŚLAD EKOLOGICZNY”. 



Klasy 1a, 1c, 2c, 2d, 3c, 3a zbadały swój  wpływ na stan środowiska 

naturalnego.  

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie ankiety  

„Mój wpływ na środowisko naturalne”. 
Prace uczniów zostały zaprezentowane na wystawie szkolnej  

pt. „ŚLAD EKOLOGICZNY”. 
 

Wystawę obejrzeli uczniowie 

w czasie obchodów Dnia Ziemi. 

 

 
MÓJ WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE 

KLAS 0-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 



Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu 
uświadomienia ludziom, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie 

zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. W naszej szkole 
uczniowie klasy 6a, 6b szkoły podstawowej oraz IIA , IIIC 

gimnazjum pod opieką nauczycieli, Anny Mikołajczyk, Małgorzaty 
Czyż, Teresy Lechman oraz Katarzyny Zimnej, przygotowali 

happening z okazji Dnia Wody. 

DZIEŃ WODY 



 

 

Były konkursy i zabawy. Uczniowie zmagali się z tematyką: 

 woda - źródłem energii, 

 woda - miejscem rekreacji, 

 zanieczyszczenia wody, 

 rola wody w organizmie  

    człowieka. 

 

 

DZIEŃ WODY 



Celem głównym kampanii było:  

 zwiększenie świadomości osobistego wpływu na oszczędność wody, 

  przekazanie wiedzy o zasobach wody w Polsce oraz o stanie czystości 
Polskich rzek, 

  obiegu wody w przyrodzie i o sposobach poszanowania wody wśród ogółu 
społeczeństwa,  

 o roli wody jako źródła energii odnawialnej, 

  uświadomienie uczniom, że woda jest niezbędna, by w organizmie 
człowieka mogły zachodzić wszystkie procesy warunkujące jego 
prawidłowe funkcjonowanie, 

 

 

DZIEŃ WODY 



DZIEŃ WODY 

W tym dniu 288 osób podpisało zobowiązanie do działań:  

„Oszczędzając wodę – chronię Ziemię” 



 Nauka odbywała się przez zabawę, a nagrodą  za poprawnie wykonane 
zadania nie były stopnie, lecz butelki świeżej i zdrowej wody. 

 

DZIEŃ WODY 



W ramach obchodów Dnia Wody uczniowie klas 0-3 szkoły 

podstawowej oglądali wystawy tematyczne przygotowane przez 
uczniów klas starszych.  

Na lekcjach zostały przeprowadzone zajęcia związane z tematem: 

  Woda źródłem życia. 

 Czyta woda zdrowia doda. 

Wszyscy potrzebują wody. 

Oszczędzamy wodę. 

 Zabawy z wodą. 

DZIEŃ WODY 



Z okazji obchodów Dnia Wody wszystkie grupy przedszkolaków 
wykonały plakaty promujące oszczędzanie wody. 

 

DZIEŃ WODY 



25 kwietnia 2016 r. w ramach szkolnych obchodów Dnia Ziemi, 
odbył się Marsz Ekologiczny.  

W marszu udział wzięły dzieci z klas młodszych. Uczniowie 
przygotowali transparenty oraz hasła i okrzyki. Marsz ma na celu 
zwrócenie uwagi na problem ochrony zasobów Ziemi a także 
wyczulenie dzieci, że nasza planeta to nasz wspólna sprawa. 
Gwizdki, trąbki i inne instrumenty, głośne okrzyki zwracały uwagę 
przechodniów i mieszkańców osiedla. Marsz był bardzo udany.  

To lubiana przez dzieci formą aktywnego nauczania. Co roku 
organizuje i zaprasza do udziału w nim klasy wraz  z 

wychowawcami pani Anna Matuszczak. 

 

MARSZ EKOLOGICZNY KLA 0-3 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 



MARSZ EKOLOGICZNY KLA 0-3 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 



Przez cały rok w naszej szkole trwa zbiórka makulatury, baterii, 
elektroodpadów oraz nakrętek. W organizację  i zbieranie 
zaangażowani są uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy 
szkoły. Makulaturę i baterie zbieramy w szkole od wielu lat. 
Powodzenie akcji rośnie z roku na rok. Ze zbiórki tych surowców 
wtórnych pozyskujemy środki  na pomoce dydaktyczne czy 
nagrody w konkursach ekologicznych. 
 

Koordynatorami  zbiórki surowców wtórnych są: 
 Pani Anna Mikołajczyk – makulatura, 
 Pani Teresa Lechman – elektroodpady, 
 Pani Katarzyna Zimna – plastikowe nakrętki, 
 Pani Małgorzata Czyż - baterie i akumulatory przenośne. 

ZBIÓRKA MAKULATURY  
I INNYCH  SUROWCÓW  WTÓRNYCH 



ZBIÓRKA MAKULATURY 



Uczniowie klas II gimnazjum pod opieką pani Katarzyny Zimnej 

przygotowali na lekcji chemii warsztaty dla klas 4 i 5 szkoły 

podstawowej pt. „Smog”.  

 

 

 

 

LEKCJA CHEMII  
„Smog”  



Uczniowie klas III gimnazjum na lekcjach chemii opracowali temat: 

Czad – cichy zabójca. 

 

Główne zagadnienia omawiane na zajęciach to: 

1. Tlenek węgla (II) – informacje ogólne. 

2. Skąd się bierze czad i dlaczego jest taki niebezpieczny? 

3. Jak zapobiegać zatruciu czadem? 

4. Jakie są objawy zatrucia czadem? 

5. Jak pomóc przy zatruciu czadem? 

 

LEKCJA CHEMII  
CZAD – cichy zabójca 



Koordynatorzy projektu Lider Lokalnej Ekologii uczestniczą  w projekcie 
edukacyjno – promocyjnym Szkoła / przedszkole dla środowiska. Głównym 
celem projektu jest kształtowanie świadomości, wrażliwości oraz postaw 

prośrodowiskowych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju wśród 
społeczności szkolnej/ przedszkolnej oraz lokalnej.  

 

Cel ten  została wpisany do programu wychowawczego Zespołu Szkół nr 
10 w Gdyni, a jego realizacja odbywa się systematycznie przez cały rok 

szkolny.  

SZKOŁA/PRZEDSZKOLE DLA 
ŚRODOWISKA 



MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

• Im mniej tym lepiej, czyli odwrócona piramida gospodarki odpadami – 
Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki” 

• Energia bez granic i ograniczeń - Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy 
i Chylonki” 

• Ulotka: w domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje - Komunalny 
Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki” 

• Filmy edukacyjne znajdujące się na stronie internetowej www.kzg.pl 
• Materiały znajdujące się na stronie internetowej www.naszaziemia.pl 
• Materiały znajdujące się na stronie internetowej www.klubgaja.pl 
• Materiały i informacje uzyskane w ramach udziału w projekcie Szkoła 

dla środowiska – I i II edycji. 
 

http://www.kzg.pl/
http://www.naszaziemia.pl/
http://www.klubgaja.pl/


Zespół Szkół nr 10 im. Królowej Jadwigi w Gdyni 

ul. Staffa 10, 81-597 Gdynia, tel. 58 629 20 00, faks 58 668 33 38 

www.zs10.gdynia.pl 

Dziękujemy za uwagę 


