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ILOŚĆ DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZADANIACH: wszystkie 

oddziały (klasy zostały przypisane do realizacji 

poszczególnych punktów projektu-szczegółowy opis w 

sprawozdaniu) 



FORMULARZ REALIZACJI PROJEKTU 



SPOTKANIE Z RODZICAMI 

Podczas zebrania z rodzicami zostały przedstawione cele projektu oraz 

przedstawiono prezentację dotyczącą: 

- Głównych zanieczyszczeń powietrza  

- Metod i sposobów ogrzewania mieszkania 

- Szkodliwości spalania odpadów w piecach 

- Wpływie m.in. WWA na zdrowie człowieka 

 

 



WYCIECZKA TERENOWA 
W kwietniu uczniowie klasy IIF 

oddziałów gimnazjalnych zwiedzali 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Spółka z o.o w Wejherowie. 

Uczniowie byli przyjęci przez zastępcę 

kierownika ciepłowni, Pana Krzysztofa 

Lesnera, który oprowadzał grupę po 

ciepłowni i opowiadał o polityce 

ekologicznej przedsiębiorstwa. Na 

terenie zakładu uczniowie widzieli m. 

in. silnik gazowy firmy Rolls – Royce, 

który produkuje 6.8 MW energii 

elektrycznej oraz 6.03 MW energii 

cieplnej.  

 



                WYCIECZKA TERENOWA 

Uczniowie dowiedzieli się, że 

przedsiębiorstwo monitoruje wpływ 

działalności ciepłowni na środowisko. 

Okresowo wykonuje pomiary emisji 

substancji do powietrza (tlenki siarki, 

tlenki azotu, pył), bada wody opadowe, 

ścieki i dokonuje analizy hałasu. 

Wycieczka uczniom bardzo się podobała 

- warto bowiem wiedzieć co dobrego 

dzieje się wokół nas. 



PRZEDSTAWIENIE – „PALĄCY PROBLEM” 

Wszyscy wiemy, jak ważne jest to, 

abyśmy wspólnie dbali o środowisko, 

o czystość wód, o niezatruwanie 

powietrza. Chcemy, aby Ziemia -

 nasza planeta, była piękna 

i zadbana. Jest to ważne przede 

wszystkim dla naszego zdrowia 

i samopoczucia. Aby bardziej 

przybliżyć ten temat uczniowie klasy 

II a przygotowali i zaprezentowali 

przedstawienie, w którym zwrócili 

uwagę na szkodliwość domowego 

spalania śmieci. 

 



PRZEDSTAWIENIE – „PALĄCY PROBLEM” 

Przedstawienie pt. „Palący 

problem” zostało przygotowane 

przez uczniów klasy                     

II a integracyjnej                             

(17 osób).Odbiorcami 

wystawionej inscenizacji byli 

uczniowie klas   I – III oraz 

szkolne grupy przedszkolne. 

 



PRZEDSTAWIENIE – „PALĄCY PROBLEM” 



SPOTKANIE ZE SPECJALISTĄ Z DZIEDZINY 

OCHRONY POWIETRZA 

24 kwietnia gościliśmy w 

naszej szkole Pana Henryka 

Lewickiego, pracownika 

Urzędu Gminy Wejherowo, 

który opowiadał uczniom o 

jakości powietrza w 

Wejherowie. W wykładzie 

wzięli udział uczniowie klas 

szóstych (6C, 6B, 6A), którzy 

dowiedzieli się o działaniach 

Miasta na rzecz ochrony 

powietrza.  



SPOTKANIE ZE SPECJALISTĄ Z DZIEDZINY 

OCHRONY POWIETRZA 

Pan H. Lewicki mówił m.in. o redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, 
zwiększaniu udziału energii 

odnawialnej w bilansie 
energetycznym, poprawie jakości 
powietrza, strukturze i źródłach 

emisji dwutlenku węgla, a także o 
pomiarach pyłu zawieszonego na 

terenie miasta. Wspomniał również 
uczniom o „Wejherowskim alarmie 

smogowych” oraz o proekologicznych 
inwestycjach Wejherowa - czyli o 

zakupie autobusów na wodór.  

 



AKCJA ULOTKOWA I PLAKATOWA 

W październiku przeprowadzono 

w szkole akcję ulotkową i 

plakatową – uczniowie klas VI 

przygotowali plakaty oraz 

ulotki, które zostały rozdane 

uczniom. Akcje ulotkową 

przeprowadzono również 

podczas zebrania z rodzicami 

oraz podczas kwietniowego 

happeningu ekologicznego (opis 

w zadaniach własnych) 

 



AKCJA ULOTKOWA I PLAKATOWA 



SZKOLNY TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ  

– „CZYSTE ŚRODOWISKO” 

Turniej ekologiczny odbył się 21 

marca i wzięło w nim udział sześć 

klas czwartych klas - około 150 

uczniów. Podczas turnieju 

uczniowie zmagali się z różnymi 

zadaniami dotyczącymi dbałości 

o środowisko naturalne m,in : „Jak 

walczyć ze smogiem?”, „Jakie 

źródła energii są najlepsze dla 

środowiska?” 



SZKOLNY TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ – 

 „CZYSTE ŚRODOWISKO” 

Uczestnicy turnieju musieli 

również wykonać maseczkę 

przeciwsmogową (maseczki były 

wspaniałe!) . Wszyscy byli świetnie 

przygotowani i dobrze się bawili. 

Z pewnością będą dbali o to, żeby 

środowisko przyrodnicze było 

w jak najlepszym stanie. 



SZKOLNY TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ – 

 „CZYSTE ŚRODOWISKO” 



KONKURS PLASTYCZNY 

W styczniu został zorganizowany 

konkurs plastyczny pt: „Ciepło i 

bezpiecznie”. W konkursie wzięli 

udział uczniowie klas piątych, 

szóstych, siódmych Szkoły 

Podstawowej oraz klas drugich i 

trzecich oddziałów gimnazjalnych. 

Poziom prac był bardzo wysoki, a 

zaangażowanie uczniów ogromne.  



KONKURS PLASTYCZNY 

W sumie uczniowie dostarczyli 

około 100 prac plastycznych 

wykonanych różnymi technikami 

(ołówek, kredka, farby, wycinanki) 

oraz 42 makiety i modele 

hydroelektrowni, elektrowni 

wiatrowych i gospodarstw 

ekologicznych. W marcu w szkole 

zorganizowano wystawę 

najładniejszych prac. 



KONKURS PLASTYCZNY 



KONKURS PLASTYCZNY 



KONKURS PLASTYCZNY 



KONKURS PLASTYCZNY 



GAZETKA SZKOLNA 

W ramach projektu przygotowano 

w szkole dwie gazetki tematyczne. 

W listopadzie – „Nie pal śmieci, 

nie truj siebie, swoich dzieci i 

środowiska” – uczniowie klasy VIIB 

oraz w lutym – „Dbam o czyste 

powietrze” – klasa VB. Gazetki 

prezentowane były na szkolnym 

korytarzu. 



GAZETKA SZKOLNA 



LIDER LOKALNEJ EKOLOGII 

ZADANIA WŁASNE 



DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA 

14 listopada w naszej szkole odbył 

się Dzień Czystego Powietrza 

W tym dniu uczniowie klas 

szóstych (VIA I VI C) spacerowali 

po szkole w maseczkach, rozdając 

własnoręcznie wykonane ulotki 

o rodzajach zanieczyszczeń, 

niskiej emisji w naszym otoczeniu 

czy wpływie pyłów na zdrowie 

człowieka.  



DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA 

Uczniowie rozdawali również 

kolegom i koleżankom oraz 

nauczycielom karteczki z hasłami o 

zanieczyszczeniach powietrza: m.in. 

„ przy spalaniu 1kg PCV powstaje 

280 l chlorowodoru”, „1/3 odpadów 

ląduje na dzikim wysypisku lub 

trafia do pieca”, „ spalanie śmieci w 

piecu jest szkodliwe dla naszego 

zdrowia” itp. Ponadto zadawali 

pytania, w jaki sposób zwykły 

obywatel może dbać o czyste 

powietrze. Uczniowie klas O-3 

oprócz ulotki otrzymali cukierki oraz 

zieloną naklejkę „Dbam o czyste 

powietrze”. 

 



DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA 



DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA 



AKCJA –PROJEKT KOSZULKI EKOLOGICZNEJ 

W marcu uczniowie klas Vb i Vc 

wzięli udział w projektowaniu 

koszulki ekologicznej. 

Pomysłowość uczniów  przerosła 

nasze oczekiwania. W sumie 

przygotowano ponad 40 

ekokoszulek- a te najlepiej 

wykonane zostały wywieszone na 

szkolnym holu. Koszulki podobały 

się pozostałym uczniom, 

nauczycielom, a także rodzicom. 



AKCJA –PROJEKT KOSZULKI EKOLOGICZNEJ 



AKCJA –PROJEKT KOSZULKI EKOLOGICZNEJ 



KONKURS NA TRANSPARENT EKOLOGICZNY 

W konkursie wzięły udział klasy 

czwarte-każda klasa miała 

przygotować transparent 

ekologiczny z odpowiednim 

hasłem. Przygotowane 

transparenty zostały wykorzystane 

podczas happeningu ekologicznego 

przeprowadzonego w kwietniu na 

terenie Wejherowa. 



KONKURS NA TRANSPARENT EKOLOGICZNY 



KONKURS NA TRANSPARENT EKOLOGICZNY 



WARSZTATY EKOLOGICZNE 

Nauczycielki języka angielskiego 

wraz z młodzieżą klas trzecich 

oddziałów gimnazjalnych 

przygotowały warsztaty 

ekologiczne w języku angielskim- 

uczniowie dyskutowali na temat 

zmian klimatycznych i sposobach 

rozwiązywania problemów 

środowiskowych oraz przygotowali 

krótkie przedstawienie, które 

wyrażało problemy dotyczące 

środowiska. 



HAPPENING EKOLOGICZNY – „SOS DLA 

POWIETRZA” 

W kwietniu uczniowie klas IV i VI 

wzięli udział w happeningu 

ekologicznym, którego celem było 

zwrócenie uwagi na problem 

spalania odpadów. Uczniowie w 

przygotowanych strojach, z 

transparentami i okrzykami 

ekologicznymi przemaszerowali 

ulicami Wejherowa.  



HAPPENING EKOLOGICZNY „SOS DLA 

POWIETRZA” 

W trakcie happeningu uczniowie 

rozdawali mieszkańcom ulotki         

(otrzymane z KZG) informujące o 

szkodliwości spalania odpadów w 

piecach. 

Mamy nadzieję, że było nas widać 

i słychać, a mieszkańców 

zmusiliśmy do refleksji na temat 

„palącego problemu”. 

 



HAPPENING EKOLOGICZNY „SOS DLA 

POWIETRZA” 



HAPPENING EKOLOGICZNY „SOS DLA 

POWIETRZA” 



HAPPENING EKOLOGICZNY „SOS DLA 

POWIETRZA” 



BADANIE WPŁYWU ZANIECZYSZCZEŃ NA 

WZROST ROŚLIN 

Uczniowie klas trzecich oddziałów 

gimnazjalnych wzięli udział w 

zajęciach laboratoryjnych 

organizowanych w pracowni 

chemicznej naszej szkoły i badali 

wpływ SO2 i NO2 na wzrost roślin 

(rzeżuchy). Niezbędny do 

doświadczenia tlenek siarki (IV) 

uczniowie otrzymali spalając 

siarkę oraz w reakcji siarczanu (IV) 

sodu z kwasem chlorowodorowym. 



BADANIE WPŁYWU ZANIECZYSZCZEŃ NA 

WZROST ROŚLIN- SO2 

Otrzymane tlenki wpuszczali do 

eksykatora, w którym umieszczona 

było naczynko z kiełkującą 

rzeżuchą. Dla porównania jedno 

naczynko rosło w warunkach 

naturalnych. Uczniowie przez 

tydzień obserwowali, 

fotografowali i dokumentowali, 

jak te czynniki wpływają na wzrost 

kiełkujących nasion. 

 



BADANIE WPŁYWU ZANIECZYSZCZEŃ NA 

WZROST ROŚLIN- SO2 

Dwutlenek siarki wnika do wnętrza 

roślin, zaburza proces fotosyntezy 

i przyczynia się do obumierania 

roślin. 



BADANIE WPŁYWU ZANIECZYSZCZEŃ NA 

WZROST ROŚLIN- NO2 

Niezbędny do doświadczenia 

tlenek azotu (IV) uczniowie 

otrzymali w reakcji miedzi ze 

stężonym kwasem azotowym (V). 



BADANIE WPŁYWU ZANIECZYSZCZEŃ NA 

WZROST ROŚLIN- NO2 

Po dwóch dobach tlenek azotu (IV) 

powodował zahamowanie wzrostu 

rzeżuchy.  

Dwutlenek azotu hamuje procesy 

życiowe w komórkach roślin, co 

prowadzi do uszkodzeń i 

stopniowego obumieranie 

komórek. 



BADANIE WPŁYWU ZANIECZYSZCZEŃ NA 

WZROST ROŚLIN- NO2 



A TY? WIESZ CZYM ODDYCHASZ? – ZAJĘCIA 

TERENOWE 

Badanie zanieczyszczenia 
powietrza skalą porostową.  

Porosty mają niewielkie wymagania 
życiowe i możemy je spotkać w 
każdym środowisku, natomiast są 
bardzo wrażliwe na 
zanieczyszczenia (szczególnie na 
dwutlenek siarki)  

W badaniu wzięły udział dzieci 
uczęszczające na kółko przyrodnicze 
(klasa 4b, 4d, 4f).  

Wybraliśmy trzy różne środowiska: 
szkoła, ulica i las. 

 



A TY? WIESZ CZYM ODDYCHASZ? – ZAJĘCIA 

TERENOWE 

 

 Na drzewach w okolicy szkoły 

znaleźliśmy najwięcej złotorostów 

wraz z różnymi rodzajami 

obrostów. 

 



A TY? WIESZ CZYM ODDYCHASZ? – ZAJĘCIA 

TERENOWE 

 
Drugim przystankiem były drzewa 

rosnące wzdłuż bardzo ruchliwej 

ulicy i w pobliżu robót drogowych, 

które charakteryzowały się 

brakiem występowania porostów.  

Ostatnie badane drzewa rosły w 

lesie nieopodal rzeki Redy. Tutaj 

na drzewach znaleźliśmy 

najwięcej porostów takich jak 

pustułka pęcherzykowata i 

tarczownica bruzdkowana 



A TY? WIESZ CZYM ODDYCHASZ? – ZAJĘCIA 

TERENOWE 

 - okolice szkoły znajdują się w III 

strefie czyli wewnętrznej pustyni 

osłabionej wegetacji, co świadczy 

o znacznej degradacji środowiska, 

- drzewa przy ulicy to 

bezwzględna pustynia porostowa  

- porosty na drzewach rosnących w 

lesie świadczą o względnie mało 

zanieczyszczonym powietrzu 

(środkowa strefa osłabionej 

wegetacji – IV strefa wg skali 

porostowej) spowodowanym 

wpływem skażonego powietrza z 

obszarów miejskich 



A TY? WIESZ CZYM ODDYCHASZ? – ZAJĘCIA 

LABORATORYJNE 

 
Uczniowie klas trzecich oddziałów 
gimnazjalnych uczęszczający na 
koło chemiczne wzięli udział w 

badaniu pyłu. Pył był zbierany w 
dwóch punktach: okolice szkoły 

(parapet pracowni chemicznej) oraz 
przy ulicy Brygady Pancernej Wojska 
Polskiego w Wejherowie (ruchliwa 

ulica). Pył był zbierany do 
specjalnych puszek przez okres 4 
tygodni, a następnie zebrany za 

pomocą pędzelka i umieszczony w 
odpowiednich probówkach (1 – 

szkoła, 2-ulica) 



A TY? WIESZ CZYM ODDYCHASZ? – ZAJĘCIA 

LABORATORYJNE 

 
Otrzymane próbki pyłu zostały 

rozpuszczone w kwasie octowym, 

a nierozpuszczona zawartość 

odsączona. 



A TY? WIESZ CZYM ODDYCHASZ? – ZAJĘCIA 

LABORATORYJNE 

 
Do otrzymanych przesączy dodano 

bardzo stężony (nasycony) roztwór 

siarczku sodu, który pozwala 

wykryć minimalne ilości ołowiu w 

badanej próbce. 



A TY? WIESZ CZYM ODDYCHASZ? – ZAJĘCIA 

LABORATORYJNE 

 
Po dodaniu siarczku, zauważalne 

jest wytrącenie czarnego osadu w 

probówce nr 1. Wytrąconym 

osadem jest siarczek ołowiu. 

Pomimo, iż dopuszcza się do 

sprzedaży benzynę zawierającą 

tylko do 5mg/l ołowiu, to przy 

dużym natężeniu ruchu emisja 

tego pierwiastka jest znaczna. 

Teren ruchliwej ulicy okazał się 

mniej przyjazny naszemu zdrowiu. 

Zatem dobrze, że nasza szkoła jest 

z dala od natężonego ruchu. 



PODSUMOWANIE I OCENA PROJEKTU 

Projekt „Lider lokalnej ekologii”, realizowany w naszej szkole po raz 
pierwszy, cieszył się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem 

zarówno uczniów, jak i nauczycieli.  Wzięły w nim udział zarówno klasy 
młodsze (1-3), oddziały przedszkolne, jak i klasy starsze IV-VII oraz 
oddziały gimnazjalne. Aby sprostać wyzwaniom, mając również na 
uwadze możliwości organizacyjne, poszczególne zadania zostały 

przyporządkowane odpowiednim grupom wiekowym: klasy najmłodsze –
przedstawienie, klasy czwarte - konkurs ekologiczny, warsztaty 

terenowe, transparent, klasy piąte- projekt koszulki ekologicznej, klasy 
szóste – Dzień czystego powietrza, udział w wykładzie tematycznym, 

happening, klasy siódme-akcja ulotkowa, oddziały gimnazjalne – 
wycieczka tematyczna, udział w warsztatach ekologicznych i zajęciach 

laboratoryjnych. Konkurs plastyczny – klasy V-VII oraz oddziały 
gimnazjalne. 

 

 

 

 

 

 .  

 



PODSUMOWANIE I OCENA PROJEKTU 

Udział w projekcie stworzył możliwości szerokiej edukacji dzieci, 

młodzieży, rodziców, nauczycieli, na tematy ochrony i zagrożenia 

środowiska naturalnego. 

Mamy nadzieję, że postawy proekologiczne kształtowane u dzieci i 

młodzieży w czasie realizacji tego projektu zaowocują w ich dorosłym 

życiu dalszymi działaniami na rzecz ochrony środowiska!!!!! 



MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

- Przedstawienie pt. „Jak rozweselić Ziemię?”- scenariusz przedstawienia 

autorstwa Beaty Król został zmodyfikowany przez Małgorzatę Rogowską i 

Małgorzatę Hallmann. 

- E. Bilińska, P. Sendecki, Z. Dajdok – Skala porostowa. 

- M. Stankiewicz, M. Wawrzyniak-Kulczyk ,  WSiP, „Poznaj, Zbadaj”. 


