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Formularz z realizacji projektu  
„Lider lokalnej Ekologii” 



Projekt 

był realizowany w SOSW 2 w Gdyni 
poprzez różne aktywności uczniów, takie jak: projekty 
klasowe, konkursy plastyczne, literackie, warsztaty, 
wycieczki, akcje ekologiczne, doświadczenia, lekcje 
przedmiotowe - biologia, chemia, geografia,  
godz. wych, informatyka itp. 
Uczniowie z wielkim zainteresowaniem wykonywali 
różne zadania i zdobywali zaskakującą ich chwilami 
wiedzę.  
 
 
 



1/ W środę 28 września podczas apelu S.U., tradycyjnie p. Marzena Jaworska  

zapoznała wszystkich uczniów z planowanymi działaniami ekologicznymi  

w nowym roku szkolnym. Uczniowie poszczególnych klas otrzymali ulotki, 

broszurki i worki na zbierane w ciągu roku odpady. 

   

http://sosw2gdynia.pl/wp-content/uploads/2016/09/20160928_111016.jpg


2/ Wycieczka Koła Turystycznego do Ocean Parku we Władysławowie. 
Na rozpoczęcie sezonu turystyczny 2016/2017 Koło Turystyczne wybrało się do 
Władysławowa, aby zobaczyć zwierzęta morskie  w skali 1:1.  W dniu 24 września 
stanęliśmy oko w oko z największymi wielorybami, przerażającymi rekinami, żółwiami 
olbrzymimi, delfinami oraz czterdziestką innych zwierząt morskich i oceanicznych. 
Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych informacji o rybach i ssakach żyjących w głębinach 
naszych oceanów. Był to dobry początek aby zainteresować się bliżej środowiskiem 
morskim. 



Lekcje poprzedzone były projekcją filmów edukacyjnych poruszających tematykę znaczenia i 
ochrony wód na Ziemi. Pełen wykaz wykorzystanych filmów znajduje się na slajdzie nr  



Uczniowie oglądali film, wykonywali 
opracowane przez nauczycielkę ćwiczenia 
dotyczące obiegu wody na Ziemi. 

 



Na podstawie gry przygotowanej przez 
nauczyciela, uczniowie uczyli się 
rozpoznawać różne typy mórz na Ziemi. 

 



Na podstawie zgromadzonych informacji 
uczniowie przedstawiali na plakatach wpływ 
działalności człowieka na zanieczyszczenia 
mórz i rzek. Plakaty zostały wywieszone 
przed salą geograficzną. 

 





Wpływ wody na rozwój roślin. Obserwowanie rozwoju dwóch takich samych roślin. Jedna 
podlewana, druga nie.  
 

Wpływ wody na rozwój roślin. Założenie hodowli wysuszonej cebuli, obserwowanie 
zmian zachodzących pod wpływem wody. 



W dniu 3 grudnia 2016r. członkowie Szkolnego Koła Turystycznego wyruszyli na kolejną 
wyprawę, tym razem do Sopotu. Wybrali stawy przy ul. Młyńskiej aby wykonać zdjęcia na 
konkurs fotograficzny – „Piękno ukryte w wodzie”.  



Wyróżnienie - „Niepokorna rzeka” 
Iwona Mielniczuk 

II miejsce – „Zima czy nie zima” 
Kamil Makowski 

I miejsce –  
„Krzywe zwierciadło” 
Mateusz Chmielarski 

Wyróżnienie – „Oaza spokoju”  
Krzysztof Szulc 

III miejsce – „Błyskawica i jej lustro” 
Sandra Orlikowska 

Obrady 
Komisji 

Komisja nie tylko wybrała fotografie, które będą 
reprezentowały szkołę na konkursie miejskim ale 
także wybrała 3 najlepsze prace. Nagrody zostaną 
wręczone w dniu zakończenia roku szkolnego. 



Termin: 11, 12 styczeń 2017 



Tradycyjnie podczas zebrań styczniowych 
prezentujemy rodzicom, uczniom i nauczycielom 
problem spalania odpadów w domowych piecach. 
Akcja od lat cieszy się ogromnym powodzeniem i 
angażuje całą społeczność uczniowską. Uczniowie 
na lekcjach informatyki przygotowują własne 
ulotki, które potem są wręczane rodzicom oraz 
wykonuję stosowne gazetki. Uczniowie i rodzice 
otrzymują także materiały edukacyjne KZG 
„Dolina Redy i Chylonki”, które biorą nie tylko dla 
siebie ale także dla sąsiadów, aby uświadomić im 
niewłaściwe postepowanie z odpadami. 



Termin: listopad/grudzień 2016 





Uczniowie klasy III liceum podczas 
lekcji geografii i informatyki 
wykonywali prezentacje grupowe, 
których tematy losowali. Każda grupa 
otrzymała „na zachętę” mały plik 
materiałów i została poproszona o 
rozwinięcie tematu w prezentacji 
multimedialnej. 

GRUPA I 
GRUPA II 

GRUPA III 

Termin: 28 luty, 3 marca 2017 



UCZNIOWIE PODCZAS PRACY  
NAD PROJEKTAMI. 



PRZYKŁADOWE SLAJDY 
Z PREZENTACJI 



PRZYKŁADOWE SLAJDY 
Z PREZENTACJI 



22 lutego 2017r. uczestniczyliśmy w warsztatach w Stacji Uzdatniania Wody w Redzie. 
Uczniowie między innymi mieli możliwość przekonania się, że w Gdyni mamy pyszną, 
zdrową wodę.  



Wstępem do lekcji były materiały 
informacyjno-edukacyjne z KZG 
„Dolina Redy i Chylonki” oraz PEWIK 
GDYNIA Sp. z o.o. 











a/ porównanie twardości wody 



Uczniowie wykonywali doświadczenia 
mające na celu porównanie twardości 
wody, czyli zawartości jonów wapnia i 
magnezu w wodzie: 
a/ wodociągowej 
b/ butelkowanej – „Żywiec” 
c/ zmiękczonej przez gotowanie. 

Badali również pH wody pitnej 
(butelkowanej) i wody z 
dodatkiem soku z cytryny. 



b/ oczyszczanie zanieczyszczonej wody z 
wykorzystaniem właściwości sorpcujących gleby 
w szklanej kolumnie. 



Podczas Dnia Otwartego 
nasi goście grali też w grę  

„Wisłą do Bałtyku” 





Na zakończenie warsztatów uczniowie otrzymywali dyplomy  
„Za uzyskanie wiedzy na temat wody” 





PRZYKŁADOWE PRACE UCZNIÓW 



I miejsce   
Mateusz Łukasiak kl. I h 

II miejsce  (komiks) 
Sandra Orlikowska kl. I h III miejsce   

Beata Buszko kl. I k 



Uczniowie: Sandra Orlikowska i Krzysztof Szulc 
reprezentowali naszą szkołę podczas konkursu 
międzyszkolnego w dniu 14 marca 2017 







1. Jako materiały źródłowe posłużyły wszelkie broszury, ulotki i inne wydawnictwa  
z zasobów KZG „Dolina Redy i Chylonki” oraz PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 
2. Kolejną grupę materiałów stanowiły filmy edukacyje takie jak: 
- „Woda w przyrodzie”- wyd. OPERON 
- „Chmury i opady deszczu” Cleverius YouToube 
- „Niezwykła podróż kropelki wody” Studio Pro Foto 
- „Świadomość ekologiczna na temat Morza Bałtyckiego” Studenckie Koło Naukowe 
Oceanografów. 
- „Woda – samo życie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
  


