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FORMULARZ z realizacji projektu 
,,LIDER LOKALNEJ EKOLOGII”  
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•ZADANIA WYKONANE W RAMACH 
PROJEKTU: 

1. a) Rada Pedagogiczna  prowadzona przez 
uczennice kl.IIBLO poświęcona tematyce projektu:  

,,Ciepło i bezpiecznie” 
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1 b)     Szkolenie Rodziców na zebraniu  
        26 marca 2018 , ulotki i omówienie prezentacji 
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2.      Wycieczki terenowe  X-IV 
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2a.  Wycieczki terenowe związane z 
projektem c.d 

• Wycieczka do lasu na trasie Reda-Wejherowo w ramach integracji 
klasy, rozpoznawanie bioróżnorodności lasu 

• Wycieczka klasy IBL,IIAT do OPECu w Wejherowie-w ramach 
warsztatów KZG 

• Udział Klasy IIBL 2x w Ogrodzie Botanicznym Marszewo- 
Bioróżnorodność, zmiany w klimacie przyczyną zmian w przyrodzie 

• Udział w warsztatach wyjazdowych na UG-Wydział Biologii-wpływ 
zanieczyszczeń na proces fotosyntezy 

• Wycieczka na teren AMW do Gdyni w celu poznanie nowoczesnych 
technologii , mniej emitujących zanieczyszczeń powietrza 
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3. Przedstawienie-apel związany z realizacją projektu 

• 21 lutego uczniowie naszej szkoły zorganizowali w Przedszkolu 
,,Akademia  Pana Kleksa” w Redzie przedstawienie ,,O kurce ,  
koguciku i smogu.” 
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3a. Przedstawienie w ramach konkursu mickiewiczowskiego 
klas II-obejmował test wiedzy bioróżnorodności w Panu 

Tadeuszu, wykonanie o tej tematyce piosenki oraz wykonanie 
poloneza 
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4. Spotkanie na terenie placówki z przedstawicielem 
związanym tematycznie z projektem styczeń 2018 

• Wykład dr Krzysztofa Goc z UG Wydział Biologii -
,,Dlaczego  zmniejsza się różnorodność  roślin  
drapieżnych ?” 
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5.  Akcja ulotkowo –plakatowa na terenie placówki  
XI 2017 zebranie rodziców, dzień otwarty III 2018 
rozdawanie ulotek ,,Ciepło i bezpiecznie w domu” 
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5a. Akcja ulotkowa dotycząca tematyki projektu 
III.2018 



6. Szkolny konkurs wiedzy ekologicznej i inne 
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6a    Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Zdrowego 
stylu życia, V Sejmik ekologiczny w Bolszewie XII,I,II,IV 

2017/2018 

1 
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6a.  Konkurs ekologiczny c.d 

• III miejsce naszego ucznia w Powiatowym Konkursie Ekologicznym 

• I miejsce uczennicy w rejonowym etapie Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia 

• I miejsce uczennic w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy pożarniczej 
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7. konkurs plastyczny na terenie szkoły- wystawa prac 
konkursowych,  
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• Konkurs na plakat ,, Nie smogowi-tak czystemu powietrzu” 

• Konkurs na pomoc dydaktyczną do gabinetu biologicznego-
,,bioróżnorodność wokół nas- sposobem na ochronę środowiska” 

 



7a.  Konkurs na 22 kwietnia DZIEŃ ZIEMI 2018  
oraz Światowy Dzień Wody III 2018 
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7b. Wystawa prac konkursu fotograficznego 
,,Nie smogowi-tak czystemu powietrzu” 
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7c. Happening szkolny połączony z rozdawaniem ulotek i 
materiałów związku dotyczących tematu projektu  
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8.       Gazetka szkolna okolicznościowa  
22 Kwietnia Światowy Dzień Ziemi 
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8a – Gazetka okolicznościowa  
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•  GAZETKA  POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W REDZIE  -  KWIECIEŃ 2018. 
• Obchody Dnia Ziemi 2018 
• Już w niedzielę, 22 kwietnia 2018 będziemy mogli włączyć się w akcję oczyszczania naszej planety i pomóc środowisku naturalnemu. Działania, do 

których nawołuje hasło Dnia Ziemi 2018, mają polegać przede wszystkim na promowaniu inicjatyw związanych z przyjęciem globalnych norm 
regulujących zanieczyszczanie środowiska tworzywami sztucznymi. 

• Dzień Ziemi, najważniejsze, najbardziej znane i najhuczniej obchodzone ze świąt ekologicznych, a jednocześnie zbyt często poświęcone śmieciom, 
zakazom i nakazom (zakręć kran, zgaś światło, drukuj dwustronnie itp.) i jednorazowym akcjom. 
Chcielibyśmy zachęcić Was do celebrowania tego święta w zupełnie inny sposób. Do tego, żebyście wyszli ze szkoły, wyszli z domu i poszli do 
Przyrody, do lasu, na łąkę, do parku, albo chociaż na poszukiwanie przyrody w zasięgu wzroku. Żebyście poświęcili czas na bycie z Przyrodą, na 
refleksję, jak ona jest dla nas ważna, ale i jak jest fascynująca, piękna, ciekawa. 

• Pierwszy Dzień Ziemi obchodzony był 22 kwietnia 1970 roku. 
• Dzień Ziemi powstał w Stanach Zjednoczonych, ale do 1990 roku stał się uznawany na całym świecie dniem. 
• W pierwszym Dniu Ziemi 20 milionów ludzi zebrało się na ulicach Ameryki, aby zaprotestować przeciwko rewolucji przemysłowej. W rezultacie 

narodził się ruch ekologiczny. 
• W Dniu Ziemi 2009 Disney wydał film dokumentalny zatytułowany Ziemia, który podążał za ścieżkami migracji czterech rodzin zwierząt. 
• Każdego roku, 22 kwietnia, mężczyźni, kobiety i dzieci zbierają śmieci, sadzą drzewa, oczyszczają rafy koralowe, pokazują filmy, podpisują petycje i 

planują lepszą przyszłość naszej planety. 
• Gaylord Nelson stworzył Dzień Ziemi, gdy pracował jako amerykański senator. 
• Podczas obchodów Dnia Ziemi w 2011 r. w Afganistanie 28 milionów drzew zostało posadzonych przez ruch Dnia Ziemi. 
• W Panamie posadzono i utrzymano 100 zagrożonych gatunków storczyków, aby zapobiec ich wyginięciu na cześć Dnia Ziemi. 
• Dzień Ziemi został oficjalnie nazwany przez ONZ w 2009 roku Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi. 
• Chociaż ruch środowiskowy jest zjawiskiem stosunkowo nowym, świadomość za nim kryje się jest tak stara jak ludzkość. 
• Niektóre szkoły i społeczności obchodzą Dzień Ziemi przez cały tydzień, aby wydłużyć czas, w którym ludzie skupiają się na Ziemi. 
• W Dniu Ziemi 2012 ponad 100 000 osób jeździło rowerami w Chinach, aby zmniejszyć emisję CO2 i zaoszczędzać paliwo. 
• Jest to jedno z największych świat, obchodzone przez ponad miliard ludzi na całym świecie. 



Gazetka okolicznościowa c.d-Dzień 
Ziemi 2018 

• Pierwsze obchody Dnia Ziemi w USA przyniosły 20 milionom Amerykanów udział w pokojowych demonstracjach, aby pokazać swoje poparcie dla 
reformy ekologicznej. 

• W pierwszym dniu w Stanach Zjednoczonych wzięło udział 2000 szkół wyższych oraz 10 000 szkół podstawowych i średnich. 
• W pierwszym Dniu Ziemi w Nowym Jorku burmistrz zamknął Piątą Aleję do wykorzystania w Dniu Ziemi i pozwolił świętować ją w Central Parku. 
• W 2009 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych zmieniła nazwę Dnia Ziemi na Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. 
• Niektóre społeczności i szkoły decydują się świętować Tydzień Ziemi, dając więcej czasu na uczynienie Ziemi przedmiotem nauczania i nauki. 
• Dzień Ziemi jest ważny, aby przyczynić się do zwiększenia świadomości wpływu, jaki wywieramy na środowisko i co można z nim zrobić 
• Do recyklingu puszek aluminiowych potrzeba mniej energii – 90% mniej niż do produkcji nowych. 
• Przeciętna osoba wyrzuca codziennie około 4 kg śmieci. 
• Zaledwie 27% gazet w USA podlega się procesowi recyklingu. Gdyby wszystkie one zostały poddane recyklingowi, zaoszczędziłoby to jedną czwartą 

miliarda drzew w całym roku. 
• Każdego roku do oceanów wyrzucanych jest 5.000.000.000.000 kilogramów śmieci. Odpady z tworzyw sztucznych zabijają co najmniej 1 milion 

stworzeń w oceanie rocznie.Ponad 180 krajów świętowało Dzień ziemi, a Facebook stał się popularnym narzędziem rozpowszechniania tego 
zjawiska.Dzień Ziemi jest także czasem podsumowań Waszych konkursów. Przeprowadziliśmy w szkole konkurs na plakat oraz konkurs fotograficzny. 
Konkurs fotograficzny ,,Czyste powietrze w roli głównej”Konkurs plakatowy ,,Nie smogowi –tak czystemu powietrzu”Wasze prace uświetniły Dzień 
Otwarty w naszej szkole i wzbudzały ogromne zainteresowanie. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:W konkursie na plakat wygrał plakat- 
makieta Emilii Jaworowskiej z klasy IBLO.W konkursie fotograficznym wygrała praca Dominiki Pampuch z klasy IIBLO.szystkie prace zostaną 
nagrodzone oceną z biologii, punktami ze sprawowania i drobnymi upominkami.  

 
• Wszystkim dziękuję za udział i gratuluję zwycięzcom. Opiekun szkolnego koła LOP Beata Bogalecka 
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9.  ZADANIA WŁASNE : 
a)  nakręciliśmy film ,,Ochrona powietrza”  

-uczniowie IAT-technik architektury krajobrazu-Adam 
Wołoszynek 
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9a- kolejny nagrany film - ,,Czyste powietrze”-

uczniowie klasy IICT-technik grafiki 
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9a. Kolejny film –Klaudia Warszewska klasa IAT-filmy 

nagrywane na terenie Redy-prace konkursowe  
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9a. Konkurs filmowy ogólnopolski 

• Wszystkie slajdy filmowe w punkcie 9 
zawierają prace konkursowe naszych uczniów 
zgłoszone i nagrodzone . Temat ,,Ochrona 
powietrza” 

• Uczniowie wykazali się ogromną inwencją 
twórczą. Konkurs organizowany był dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
Technikum. 
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9 b. Wzięliśmy udział w ogólnopolskim konkursie 
,,Zaprojektuj znaczek,,Ratujemy klimat” 

prace nagrodzone: 
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9 c  Zorganizowaliśmy Szanty szkolne dla uczniów szkół 
podstawowych,gimnazjum powiatu wejherowskiego 

temat ,, Chroń przyrodę” 
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9d.  Podjęliśmy działania wzbogacające szkolną 
bioróżnorodność ,teren przyszkolny –technik architektury 
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9.e  Udział klasy IIA T -technik architektury w 
Międzynarodowych Targach Ogrodniczych-poznanie 

bioróżnorodności GARDENIA 2018-Poznań 
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9.f    Zorganizowaliśmy Powiatową giełdę Szkół oraz Dzień 
otwarty  Szkoły ,na których rozdawaliśmy gazetki oraz 

materiały związku dotyczące projektu. III 2018 
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9 g.  Warsztaty na Wydziale biologii UG ,,Czynniki 
wpływające na transport substancji w roślinie”,,GMO-sposób 

na ochronę przyrody” XII 2017,II 2018 
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9.h  Udział w warsztatach tematycznych Akademia 
Marynarki Wojennej,Jednostka Wojskowa Wejherowo-,,Co 

ze smogiem ‘’ 
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9 i. Przeprowadzono ankietę wśród uczniów ,,Nie 

smogowi –nie tytoniowi’’ niestety mamy 30% palaczy!! 
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9j. Wzięliśmy udział w prelekcji oraz grach ,, Zmiany 

klimatu-czy to efekt smogu?’’ 
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9 k. Wzieliśmy udział w konkursie wojewódzkim Mój 

Las z ramienia LOP,,  Chroń bioróżnorodność w lasach’’ 
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Materiały źródłowe-slaid końcowy 

• Materiały dydaktyczne związku: zeszyty, 
broszury ,komiksy, kolorowanki 

• Strona internetowa związku kzg.pl 

• Strona internetowa Pewik.pl 

• Strona 
planerga.pl,energa.pl,scholaris.pl,profesor.pl 

• ,lop gdansk, UG wydział biologii,reda.pl 
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POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ w REDZIE w ramach roku 
czytelnictwa czyta ,, Sekretne życie drzew’’- szkolny 

koordynator Beata Bogalecka 
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