
Raport z realizacji 
projektu 

EKO-SZKOŁA 2021

Szkoła Podstawowa nr 6 
im. Macieja Rataja 
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Koordynatorzy projektu:

 Renata Kobusińska
- nauczyciel przyrody i geografii

 Marta Matuszewska
- nauczyciel przyrody i biologii



1. Akcja ekologiczna

 Sprzątanie Świata: http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-973.html 
 Akcja „Wiosenne sprzątanie Ostrowa Wielkopolskiego” 

http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-1089.html 
 Zbiórka baterii i segregacja odpadów w głównych miejscach w szkole 

oraz w każdej sali lekcyjnej

 Jak co roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w akcji „Sprzątanie 
Świata”. Kilka klas wraz z nauczycielami wybrało się posprzątać okolice 
szkoły. 

 Podobna akcja odbyła się wiosną z inicjatywy mieszkańców naszego 
miasta. Nauczyciele i uczniowie aktywnie włączyli się w akcję ”Wiosenne 
sprzątanie Ostrowa Wielkopolskiego”.

http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-973.html
http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-1089.html




2. Impreza szkolna lub 
wydarzenie o tematyce 

ekologicznej
 Happening Święto Drzewa: http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-973.html
 Dzień Ziemi: http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-1084.html
 Tydzień wody w szóstce: http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-1068.html

 Podczas Święta Drzewa członkowie kółka przyrodniczo-ekologicznego (klasy 5) 
przygotowali plakaty z informacją co zawdzięczamy drzewom i wspólnie 
przywiesiliśmy je na drzewach na terenie naszej szkoły.

 W ramach obchodów Dnia Ziemi przygotowałyśmy krótką prezentację z historią 
obchodów święta oraz tegorocznym hasłem. Przedstawiony został również film 
przygotowany przez uczniów klasy 6, członków kółka krajoznawczego w ramach 
realizacji projektu EKO-SZKOŁA2021.

 W tym roku przystąpiliśmy do akcji z okazji Światowego Dnia Wody organizowanej 
przez Polską Akcję Humanitarną. We wszystkich klasach na lekcji przyrody, biologii 
lub geografii realizowany był scenariusz, który miał zwrócić uwagę na problem 
dostępu do wody w różnych regionach świata.

http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-973.html
http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-1084.html
http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-1068.html


3. Szkolny konkurs z 
zakresu ekologii/ochrony 

środowiska 
 Konkurs fotograficzny „Wiosna w obiektywie”

 http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-1104.html

 Po raz pierwszy w naszej szkole został zorganizowany konkurs 
fotograficzny. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na piękno przyrody w 
okresie wiosny. 

 Uczniowie z chęcią brali udział w konkursie i przysyłali zdjęcia wykonane w 
czasie majówkowych wyjazdów. 

http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-1104.html
http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-1104.html
http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-1104.html


4. Gazetka na holu szkoły lub 
w klasopracowni z zakresu 

ochrony środowiska
 Plakaty na holu szkoły w ramach akcji Sprzątania Świata. 

http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-973.html 

http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-973.html


5. Lekcja w terenie / zajęcia 
terenowe / wycieczka 

przyrodnicza
 Udział w „Akcji żaba” http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-1107.html 

 W tym roku trudno było nam zorganizować zajęcia w terenie. Jednak co roku 
nasza szkoła bierze udział w „Akcji żaba” realizowanej  w ramach 
współpracy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych i 
Nadleśnictwa Antonin, która ma na celu ochronę płazów i gadów. 

 Kilkoro uczniów systematycznie w każdy weekend w marcu i kwietniu 
spotykali się i ratowali płazy. Możemy to nazwać zajęciami terenowym, 
ponieważ dzięki tej akcji nasi uczniowie potrafią rozpoznać popularne w 
naszej okolicy płazy oraz znają sens ich ochrony.

http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-1107.html


6. Zajęcia/warsztaty na 
wybrany temat z zakresu 

ochrony środowiska
 Tworzymy eko-karminiki dla ptaków: 

http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-1107.html

 W ramach zajęć kółka przyrodniczo-ekologicznego dla klas 5 uczniowie zdalnie 
tworzyli karmniki dla ptaków wykorzystując różne surowce. Pojawiły się patyczki po 
lodach, klocki lego, skórka pomarańczy, jabłko pełne ziaren i karmnik z drewna. 
Uczniowie z chęcią obserwowali ptaki, które przylatywały do karmnika tuż za ich 
oknem. 

http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-1107.html


8. Ulotka/broszura/komiks

 Zmiany nawyków w życiu codziennym dla dobra przyrody – 
wystawa prac uczniów oraz krótki poradnik „Jak być eko na co 
dzień?” http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-1004.html

 Z powodu pandemii i nauki w trybie zdalnym nie mieliśmy możliwości aby 
zrealizować to zadanie w szkole, jednak nie powstrzymało nas to i 
opublikowaliśmy komiksy oraz ulotkę „Jak być eko na co dzień” na stronie 
internetowej naszej szkoły gdzie zagląda cała społeczność szkolna. Plakaty 
i komiksy przygotowane przez uczniów dotyczyły segregacji odpadów oraz 
ekologicznych zachowań. 

http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-1004.html


7. Wystawa ekologiczna

 Wystawa prac „Najbardziej ekologiczne państwa świata”
 http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-1053.html

 Wystawa prac „Ochrona przyrody w moim miejscu zamieszkania” 
http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-1077.html 

 W czasie nauczania zdalnego wszystkie prace naszych uczniów wykonane w ramach 
projektu EKO-SZKOŁA2021 wystawione były na stronie internetowej naszej szkoły.

 Plakaty były wykonane przez członków kółka krajoznawczego i przyrodniczo-
ekologicznego. Dzięki temu uczniowie zgłębili wiedzę o ekologii na co dzień w różnych 
krajach świata oraz poznali formy ochrony przyrody okolic Ostrowa Wielkopolskiego. 

http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-1053.html
http://podstawowa6.pl/Wydarzenie-1077.html


9. Filmik edukacyjny

 Film przygotowany przez uczniów klasy 6 w ramach zajęć kółka 
krajoznawczego. Dotyczy zmian klimatycznych oraz 
oszczędzania wody.

 „Czysty kawałek świata”

https://www.youtube.com/watch?v=_yNIfeFIqM4

https://www.youtube.com/watch?v=_yNIfeFIqM4
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