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1. Eko wywiadówka  

Dla rodziców uczniów klasy III A odbyła się  Eko wywiadówka. 
Podczas spotkania rodzice zapoznali się z tematyką projektu 
realizowanego w szkole.  

Poza tym omówione były zagadnienia dotyczące zagrożeń 
wynikających ze spalania odpadów w domowych piecach  i 
bezpieczeństwa użytkowania urządzeń i instalacji grzewczych.  





 

 
Temat Stan powietrza w mojej okolicy. 

 

 

Cel Badanie stanu powietrza w pobliskim 

lesie z wykorzystaniem skali porostowej.  

Zajęcia terenowe poprzedzone były 

zajęciami teoretycznymi w sali. Uczniowie 

sprawdzali jakie prosty i na których 

drzewach rosną. Zadaniem zajęć było : 

•Wyznaczenie punktów pomiarowych, co 

20 m; pierwszy punkt pomiarowy znajduje 

się na skraju lasu. 

•Zebranie w każdym punkcie 

pomiarowym następujących danych: 

- nazwa gatunkowa drzewa 

- liczba nadrzewnych porostów 

- typ porostu ( stawiając X w określonej 

rubryce) 

- określenie rodzaju terenu 
 

 

Wyniki obserwacji: 

 

2. Wycieczka  terenowa. 



Uczniowie doszli do wniosku, że im 

głębiej i wyżej wchodzi się do lasu, tym 

można zaobserwować więcej porostów a 

więc jest tam czystsze powietrze. 



3. Przedstawienie z okazji  

Dnia Ziemi 

Podczas  trwania projektu 

odbyło się przedstawienie 

przygotowane przez kl. I a i I b 

z okazji Dnia Ziemi. 

 





4. Akcja ulotkowa i plakatowa 

na terenie placówki oświatowej 

przy wykorzystaniu materiałów 

przekazanych przez Związek  

Podczas  trwania projektu odbyły się akcje: ulotkowa i 

plakatowa. 

Plakaty dotyczące  szkodliwości spalania odpadów w 

piecach domowych zostały rozwieszone na korytarzach 

szkoły.  

Materiały szkoleniowe i broszurki informacyjne  

zostały  rozdane rodzicom. 





W szkole odbyły się  Szkolny turniej wiedzy, 

który stanowił równocześnie eliminacje  do 

konkursu " Pokonaj Smoga "   

Miejskiego Konkursu Ekologicznego.  

5. Szkolny turniej wiedzy 

ekologicznej 



6. Konkurs plastyczny 

Konkurs plastyczny przeprowadzony w 

klasach II i III gimnazjum. Wyróżnione prace 





7. Gazetka  szkolna  

na tablicy ogłoszeń. 

W trakcie trwania 

projektu 

przygotowywane 

były gazetki 

ścienne.  



Inne zadania 

zrealizowane przez 

placówkę 

oświatową w 

trakcie trwania 

projektu. 



 Dzień Czystego Powietrza 

 EKOPOSTANOWIENIA czyli jak 

mogę chronić powietrze? 



 Wycieczka terenowa  

Obszary cenne przyrodniczo w 

mojej okolicy 

Zajęcia odbyły się w rezerwacie Kępa Redłowska 



 Szkolny Konkurs Ekologiczny 

Konkurs składa się z dwóch etapów: 

a) Konkurs indywidualny wiedzy ekologicznej o powietrzu - test 

b) Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej o powietrzu – przygotowanie komiksu 





 Zajęcia z chemii 

 

Projekt „ Sprawdzanie jakości i 

czystości powietrza” 

Projekt polegał na przeprowadzeniu 

doświadczeń, które miały potwierdzić 

jakość powietrza w Dzielnicy Cisowa oraz 

ilość zanieczyszczeń.  



Jak sprawdzić, czy bardzo zanieczyszczone 

jest powietrze, którym oddychamy ? 

 Wystarczy wyjść na zewnątrz z odkurzaczem, a do rury 

urządzenia przyczepić zwykły płatek kosmetyczny. Wystarczy 

kilka minut, by przekonać się, ile zanieczyszczeń i pyłów 

zawieszonych wdychamy. Zdjęcie pierwsze pokazuje pomiar 

wykonany przez około 5 minut w trakcie zimy (okres 

grzewczy), zdjęcie drugie obrazuje pomiar wykonany przez 

około 5 minut wiosną . 



Jak sprawdzić,  

czy opady są kwaśne? 

Doświadczenie pokazuje, iż pH opadów atmosferycznych 

zebranych na Cisowej kształtuje się w granicach 6,0-6,5, co 

oznacza odczyn lekko kwaśny.  



 Realizacja zagadnień 

ekologicznych w pracy świetlicy 

szkolnej. 

Z ekologią za Pan Brat 

Świetlica szkolna również  realizuje 

zagadnienia z zakresu ekologii. Podczas 

zajęć wykorzystywano materiały szkoleniowe 

oferowane przez Komunalny Związek Gmin 

Dolina Redy i Chylonki. 

Przeprowadzono pogadanki na temat działań 

ekologicznych podejmowanych na rzecz 

Ziemi, wykonywano prace plastyczne. 



Wykonanie przez uczniów prac 

inspirowanych tematyką projektu  

Lider Lokalnej Ekologii 

W ramach Konkursu prac Badawczych "Młody 

naukowiec" uczniowie przygotowali prace na temat: 

- roli porostów w oznaczaniu czystości powietrza 

- oszczędzania wody w domu 

- wpływu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby na 

wzrost i rozwój roślin 

- odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem 

ich w naszym życiu codziennym zabawki, ładowarki 

do telefonów, kalkulatory itp. 



Terenowe warsztaty ekologiczne 

organizowane przez Komunalny 

Związek Gmin 

Uczniowie brali udział w zajęciach 

 Ciepło dla Trójmiasta 

 Bliżej Europy czyli nowoczesne metody gospodarowania 

odpadami. 



W trakcie trwania projektu 

korzystano z materiałów 

źródłowych Komunalnego 

Związku Gmin Doliny Redy i 

Chylonki 



Zrealizowane cele 

projektu: 

  Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze 
ochrony środowiska,  

 Wzrost świadomości ekologicznej uczniów, nauczycieli i 
społeczności na temat sposobów ochrony czystości 
powietrza 

 Przyjmowanie postawy świadomości wartości i poczucia 
odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska  
przyrodniczego, 

 Gotowość do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 

 Kształtowanie poczucia wartości i przydatności 
indywidualnego oraz grupowego działania 

 

 


