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Uczniowie klas V i VI uczestniczyli w wycieczce terenowej nad rzekę Bolszewkę. 
Uczniowie oceniali cechy fizyczne, chemiczne, ekologiczne, biologiczne. Ponadto 

celem zajęć było kształtowanie postawy szacunku wobec otaczającej nas przyrody. 



Spotkanie z rodzicami.  
Rodzice wraz z dziećmi klas VId i VIe uczestniczyli                                            

w warsztatach matematyczno- przyrodniczych zorganizowanych przez 
panie A. Dzieweczyńską i A. Madej. Celem spotkania było poszerzenie 

świadomości ekologicznej  w środowisku lokalnym na temat ochrony wód 
oraz znaczenia wody w życiu organizmów. 



  Apel „ Zrównoważony rozwój a racjonalna gospodarka i ochrona zasobów 
wodnych” jego celem była popularyzacja i wzrost poziomu wiedzy z zakresu 

ochrony wód, uświadamianie szkodliwości i niebezpieczeństwa spalania odpadów 
w piecach przydomowych. Uczniowie klasy VID przygotowali przedstawienie  

 o tematyce ekologicznej, wcielili się w role ekspertów z różnych dziedzin 
zajmujących się wodą. 



 
Apel „ Zrównoważony rozwój a racjonalna gospodarka i ochrona zasobów wodnych” 



  

 Akcja ulotkowa odbywała się wraz z kolportażem naszej szkolnej gazetki.               
W placówce pojawiły się ulotki na temat akcji oraz szkodliwości spalania odpadów                            

w piecach domowych. 



 

Klasy V i VI uczestniczyły w konkursie wiedzy ekologicznej „Ochrona zasobów 
wodnych” dzięki czemu poszerzyły wiedzę z zakresu ochrony środowiska 

 i znaczenia wody w życiu organizmów oraz hydrosfery. 



 

Klasy IV mogły włączyć się w realizację projektu poprzez przygotowanie prac 
plastycznych na konkurs pn. „Ochrona zasobów wodnych”. 



 

W miesiącu kwietniu w gazetce szkolnej „Ale numer” ukazał się artykuł 
promujący projekt „Lider Lokalnej Ekologii” w społeczności uczniowskiej. 

 W ramach realizacji projektu ekologicznego Lider Lokalnej Ekologii przy współpracy z 
Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” pn. „Zrównoważony rozwój a racjonalna 
gospodarka i ochrona zasobów wodnych” przeprowadzono szereg działań mających na celu 
popularyzacji  i wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wykształcenie postaw 
proekologicznych oraz rozwijanie umiejętności poszukiwania praktycznych możliwości ochrony 
środowiska a szczególności zasobów wodnych.  
24 kwietnia 2017 roku odbył się apel, podczas którego uczniowie klasy 6d pod kierunkiem nauczyciela 
przyrody pani Anny Dzieweczyńskiej w przystępny sposób ukazali  społeczności szkolnej jak ważna  
jest  woda w życiu człowieka oraz innych organizmów żywych, a ponadto jaki sposobami można  
zmniejszyć zużycie wody w gospodarstwie domowym. Podczas występu uczniowie: Magdalena 
Milewicz, Mateusz Bieszke, Paweł Zadrowski, Kacper Cieszyński, Jan Palach oraz Wiktor Bilik 
wykorzystali prezentacje multimedialne swojego autorstwa. 
Ponadto przedstawiono laureatów konkursu plastycznego dla klas IV pn. „Ochrona zasobów 
wodnych” oraz konkursu wiedzy dla klas V i VI pn. „Zrównoważony rozwój a racjonalna gospodarka              
i ochrona zasobów wodnych”. 
Oto laureaci: 
Klasy IV- I miejsce Mikołaj Gordziej, IVf 
   II miejsce Adrian Gosz, IVf 
 III miejsce Izabela Wawrzyniak, IVb 
Klasy V i VI- I miejsce Klaudia Konkol, VIe 
       II miejsce Wiktoria Wiśniewska, VIe 
                    III miejsce Dawid Sarbak, Vb 
                          Przemysław Klank, VIb 



Efekty projektu „„Zrównoważony rozwój a racjonalna 
gospodarka   

     i ochrona zasobów wodnych” 
 
 
 

 

 
1. Kształtowanie postawy odpowiedzialności i szacunku wobec środowiska 
naturalnego wśród młodego pokolenia Gminy Wejherowo.  

 
2. Świadomość wpływu mieszkańców na stan wód powierzchniowych 
danej okolicy.  

 
3. Wskazanie skutków niewłaściwego gospodarowania odpadami w 
gospodarstwach domowych.  

 
4. Poszerzenie świadomości ekologicznej w lokalnym środowisku. 
 
 
5. Zmiana postawy mieszkańców gminy wobec problemu spalania 
odpadów w piecach domowych. 



 
 
 

 

 

 

 

 
 

 


