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Cele ogólne projektu:
zwiększenie świadomości zdrowego odżywiania,
promowanie zdrowego stylu życia i żywności ekologicznej,
zwrócenie większej uwagi na dodatki do żywności i ich wpływu na nasze zdrowie,
ukazywanie negatywnych dla środowiska skutków konsumpcyjnego stylu życia,
kształtowanie właściwego stosunku dzieci do przyrody,
wskazywanie zachowań przyjaznych środowisku,
zwrócenie uwagi na bogactwo organizmów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania
środowiska przyrodniczego,
pogłębienie wiedzy o środowiskach przyrodniczych, potrzebie i sposobach ich ochrony,
zachęcanie do organizowania i wykonywania społecznych prac na rzecz środowiska
przyrodniczego,
uświadamianie potrzeby poszanowania energii i wody zarówno w szkole, jak i
gospodarstwach domowych.
Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie kontynuowała w tym roku szkolnym
ogólnopolski program „Szkoły dla Ekorozwoju", której organizatorem jest Fundacja
Partnerstwo dla Środowiska. We wrześniu otrzymaliśmy po raz trzeci Certyfikat Zielonej Flagi
(tym razem na okres trzech lat). Przystępując do programu określiliśmy nasze mocne strony i
wskazaliśmy kierunki działań zmierzających do ulepszenia naszej szkoły w kierunku
proekologicznym. Wyznaczyliśmy działania i projekty, których realizacja umożliwiła nam
rozwój ekologiczny naszej szkoły. W roku szkolnym 2014/15 realizowaliśmy dwa tematy
przewodnie: „Żywność - zdrowo, lokalnie i odpowiedzialnie” oraz „Bioróżnorodność”.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA PODJĘTE W SZKOLE
ŻYWNOŚĆ - ZDROWO, LOKALNIE I ODPOWIEDZIALNIE

Zadania
Udział w ogólnopolskim programie „Szklanka mleka”
finansowanym z dotacji Unii Europejskiej.
Udział w ogólnopolskim programie „Owoce i warzywa w
szkole”
Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży.
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Warsztaty „Życie miodem słodzone” w Katedrze
Pszczelnictwa UWM (życie pszczelej rodziny, rodzaje uli,
praca pszczelarza, degustacja różnych gatunków miodu,
wykonywanie świec z wosku, wypiekanie pierników).
Lekcja z przedstawicielami Związku Pszczelarstwa ze Słup
„Co misie lubią najbardziej w miodach”
Wycieczka do sklepu pszczelarskiego „Maja” w Olsztynie
Zdrowe odżywianie, bezpieczeństwo i higiena
przygotowania posiłku. Słuchanie i interpretacja wiersza
„Na straganie” J. Brzechwy. Wartości odżywcze warzyw.
Zakładanie klasowej hodowli cebuli na szczypiorek.
Szkolny kiermasz ciasteczek.
„Wiem, co jem” – zajęcia poprowadzone przez pielęgniarkę
szkolną.
Wycieczka do Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością
Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie.
„Dzień zdrowego śniadania” – pogadanka pielęgniarki
szkolnej.
„Owocowy podwieczorek” w ramach Europejskiego Dnia
Zdrowego Jedzenia i Gotowania.
„Nasza spiżarnia” – prezentacja prac uczniów
„Jabłko dla każdego ucznia” – tygodniowa akcja szkolna
(dzięki CARITAS).
„Zdrowo, kolorowo” – śniadanie z wychowawcą.
Szkolny konkurs „Promowanie zdrowego stylu życia” dla
członków PCK.
„Piszemy sokiem z cytryny” – doświadczenia.
Zbiórka żywności pod hasłem „Tak, pomagam”.
„Trzymaj formę” – realizacja projektu, w ramach którego
obliczano uczniom indeks BMI, zapoznano z grupami
produktów, dodatkami do żywności, zasadami
przechowywania żywności i układaniem jadłospisu.
Uczniowie wykonywali prezentacje multimedialne na temat
„Anoreksja, bulimia” oraz piramidy zdrowia. Uczniowie w
szkole wykonywali samodzielnie (pod opieką nauczyciela)
kanapki.
„Zdrowie to najwyższa wartość” - konkurs szkolny z
wiedzy.
„Ziołowy kącik zmysłów” – pietruszka, cebula, seler, mięta.
„Kilka słów o żywieniu...” – zajęcia prowadzone w klasie
przez panią dietetyk.
„Owoce egzotyczne” – prace wykonane przez uczniów
(forma gazetka).
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„Żywność ekologiczna” – zajęcia w Multicentrum.
Zajęcia nt.: „Skąd mamy warzywa wiosną?”, „Dlaczego
warzywa są zdrowe?”
Zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania, na których dzieci
zapoznały się ze składem przyniesionych przez siebie
produktów oraz stworzyły plakaty reklamujące zdrowe
odżywianie.
„Promowanie zdrowego stylu życia” – konkurs rejonowy
dla członków PCK
III etapowy konkurs przyrodniczy dla klas czwartych
(obejmował też wiedzę dotyczącą zdrowia)
„Czy się zdrowo odżywiasz?” – test żywieniowy, projekt
„Przyzwyczajenia żywieniowe” obejmujący zakupy,
jedzenie i picie, przygotowywanie potrawy oraz restauracja
– zajęcia języka niemieckiego
„Wybieramy najsmaczniejsze drugie danie w szkolnej
stołówce” – szkolna akcja
Festyn Rodzinny, w ramach którego zorganizowano stoisko
„Pomiar tkanki tłuszczowej”.
„Zdrowe odżywianie wśród uczniów i rodziców”:
pogadanka na zebraniu z rodzicami o zdrowym odżywianiu,
układanie jadłospisu przez dzieci oraz przygotowanie
plakatów i wierszy. Dodatkowo uczniowie przynieśli
domowe przepisy na zdrowy posiłek.
„Gdy hałasowi powiesz stop, uśmiechnięty będziesz cały
rok” – międzyszkolny konkurs przyrodniczo-plastyczny.
Etap szkolny konkursu plastycznego organizowanego przez
Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w
Olsztynie pt.: „Zdrowy dom – dom bez papierosa”
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Zadania
„Bakterie” – niewidzialni wrogowie czy pomocnicy” –
zajęcia prowadzone w ramach 12 Olsztyńskich Dni Nauki.
„Cudowny świat owadów” i „Przyroda wokół nas” –
wystawy na UWM w ramach 12 Olsztyńskich Dni Nauki.
Wycieczka do schroniska dla zwierząt w Olsztynie.

„Problem z głowy” – ogólnopolski program profilaktyki
zdrowotnej dla dzieci i rodziców, w ramach którego

IX-XII

wychowawcy rozszerzali temat (według broszury),
uczniowie wykonali plakaty „Problem z głowy” oraz
zorganizowano konkurs plastyczny dla kl. 1-6.
„Zielniki drzew liściastych”
Akcja sadzenia żonkili, które są symbolem walki z chorobą
nowotworową.
Piknik rodzinny w Nikielkowie z okazji Święta Pieczonego
Ziemniaka.
Zwiedzanie mini zoo w Nikielkowie
Wycieczka do Muzeum Przyrody w Katedrze Zoologii
(Wydział Biologii i Biotechnologii) UWM w Olsztynie.
„Bezpieczne grzybobranie” – zajęcia w Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie
Dwudniowy rajd do Ostródy z cyklu „Wędruj z nami,
kochaj życie z przygodami”
„Las” – plastyczny konkurs szkolny
„Złota polska jesień” – plastyczny konkurs szkolny
„Barwy jesieni” – międzyszkolny konkurs plastyczny.
Zajęcia dotyczące zmian zachodzących w przyrodzie
jesienią. Nazywanie drzew, z których pochodzą liście oraz
ich owoców. Znaczenie liści. Słuchanie opowiadania
„Przygody dębowego listka”. Analiza jak ludzie i zwierzęta
przygotowują się do zimy. Najdziwniejsze i najgroźniejsze
zwierzęta świata. „Czego potrzebują do życia rośliny
cięte?”- spotkanie z panią kwiaciarką.
Ogólnopolski XX konkurs plastyczny „Moje miasto, moja
miejscowość” z tegorocznym tematem przewodnim „Parki,
skwery i ogrody” organizowany przez Dom Kultury w
Lidzbarku Warmińskim.
Wzrost i rozwój fasoli – obserwacje.
„Listopadowa słota” – miejski konkurs plastyczny.
„Nasz las” – IV powiatowy konkurs plastyczny.
„Jesień” – szkolny konkurs fotograficzny zorganizowany
przez Samorząd Uczniowski.
„Płazy i gady” – prezentacja omówiona przez ucznia klasy
2a na „Akademii Dzieci”.
„Zwierzęta Afryki” – prezentacje przygotowane przez
wybranych uczniów.
„Rak – warunki życia” - zajęcia
Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska
„Kto leczy zwierzęta?” – rozmowa o pracy weterynarza. Jak
opiekujemy się zwierzętami domowymi? Rasy psów, rola
psów w życiu człowieka.
„Rajd z Mikołajem” – okolice Olsztyna
„Grzyby trujące” – gazetka szkolna
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Szkolny konkurs przyrodniczo-ekologiczny
Rajd – Gołdap, Stańczyki
Zwierzęta, które kopią w ziemi (dżdżownica, kret, lis...).
Wygląd lasu zimą. Tropy zwierząt. Pomoc leśników
zwierzętom leśnym.
„Drzewa naszych lasów” – szkolny konkurs plastyczny w
ramach ogólnopolskiego konkursu rysunkowego.
„Kto jest przyjacielem lasu” – szkolny konkurs w ramach
ogólnopolskiego konkursu multimedialnego.
Rajd do Cerkiewnika
„W ogrodzie” - projekt
„Zimowy las” – międzyszkolny konkurs plastyczny.
II powiatowy konkurs przyrodniczo-ekologiczny pod
hasłem „Czyste środowisko – zdrowy człowiek” w SP 32.
„Pani Wiosna” – wystawa prac zespołowych.
„Przebiśniegi” – wystawa prac plastycznych
„Formy ochrony przyrody” - plakaty
„Rzeki Warmii i Mazur” – szkolny konkurs fotograficzny w
ramach wojewódzkiego konkursu fotograficznego.
„Rośliny trujące w moim domu” – prace wykonane przez
uczniów (forma gazetka)
„Wiosenne kwiaty” – prace uczniów (malowanie pastelami i
akwarelami.
„W ŚWIECIE BOBRÓW” – projekt finansowany przez
Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, w ramach
którego odbył się międzyszkolny konkurs plastyczny,
zajęcia terenowe w rezerwacie „Ostoja bobrów na rzece
Pasłęce” oraz uczniowie wykonali prezentacje
multimedialne na powyższy temat.
TYDZIEŃ LASU, w ramach którego została
przeprowadzona lekcja przez przedstawiciela Nadleśnictwa
Olsztyn w klasie 5C, przedstawienie ekologiczne dla klas 23 przez uczniów kl. 4b, c i d, odbyły się biegi przełajowe
oraz zajęcia terenowe w Lesie Miejskim, odbył się II
międzyszkolny konkurs „Eko-moda”, wzięliśmy udział w
akcji „Sadzenie lasu 2015”, zorganizowaliśmy happening
pod hasłem „Zbieraj makulaturę, segreguj śmieci, proszą cię
o to drzewa i dzieci”, wzięliśmy udział w ogólnopolskiej
akcji zorganizowanej przez fundację ARKA „Listy dla
Ziemi 2015”, rozstrzygnęliśmy konkursy plastyczne a
nagrodzone prace zostały zaprezentowane na tablicy
szkolnej.
Wyszukiwanie informacji w Internecie na temat ptaków
występujących w Polsce, ptaków chronionych,
drapieżników (warunków życia bielika).
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„Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i
jutro” pod hasłem „Skrzydlaty eksperyment Ziemi” –
konkurs ogólnopolski i międzynarodowy.
Festyn rodzinny, w ramach którego zorganizowano stoisko
Nadleśnictwa Olsztyn i stoisko „Pola tętniące życiem”.
„Zielniki drzew liściastych i roślin rosnących na łące”
„Przyroda uczy i bawi” – konkurs dla szkół podstawowych
zorganizowany w Gimnazjum nr 12 w Olsztynie.
Uczniowie samodzielnie przygotowali prezentacje
multimedialne o zwierzętach, które prezentowali na
zajęciach „Potrafię więcej”
Dzieci wykonywały plakaty, książki przyrodnicze: „W
ogrodzie”, „Las jesienią”, „Wiosna – ptaki, owady, rośliny”.
„Urocze zakątki Warmii” – konkurs plastyczny
„Las, ogród, łąka” – zajęcia terenowe.
Wycieczka do Arboretum w Kudypach
„Mój las” – konkurs ogólnopolski
„Poetycko o przyrodzie”
„Co możemy zaobserwować na łące?” – zwierzęta i rośliny.
Niebezpieczne dla człowieka owady.
„Dlaczego ptaki latają?” – zajęcia w Muzeum Przyrody.
Wycieczka do parku ptaków ozdobnych.
Projekt „W dziką stronę”. Poznawanie lasu wszystkimi
zmysłami.
Roślinność ogrodu Sanssoussis (Berlin). Platany (drzewa
charakteryzujące ogród).
Wizyta w leśniczówce Nerwik.
Sadzenie modrzewi na terenie szkolnym.
Dzieci należą do LOP.

INNE DZIAŁANIA
Zadania
„Baterie na wagę czystego środowiska” – konkurs
ekologiczny w ramach publicznej kampanii edukacyjnej
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Szkolna zbiórka makulatury.
Szkolna zbiórka nakrętek.
„Problem niskiej emisji” – forma gazetka.
Wycieczka do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej w Olsztynie.
Zajęcia dotyczące konieczności oszczędzania wody.
„Solaris”, „Temperatura” – zajęcia przeprowadzone przez
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pracowników Multicentrum.
Program „Nie pal przy mnie, proszę”.
Etap szkolny konkursu plastycznego organizowanego przez
olsztyński MZPiTU w ramach XII profilaktycznej kampanii
rowerowej „Jadę nie tankuję – 2015” pt.: „Rowerowy każdy
dzień”.
Odbywały się zajęcia pod hasłem Ziemia naszym wspólnym
dobrem, na których odbywały się rozmowy na temat
ekologicznych zachowań, a później dzieci tworzyły plakaty
w grupach: „Segregujemy śmieci”, „Oszczędzamy wodę”,
„Zbiorniki wodne naszym wspólnym dobrem”, „Rośliny i
zwierzęta na łące, w lesie”, „Dbamy o czyste powietrze i
wodę”.
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E WAL U AC JA
Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli we wszystkich zaplanowanych formach
zajęć. Wykazali się ogromnym zaangażowaniem, kreatywnością i inwencją twórczą. Pokazali
jak bardzo interesują ich poruszane zagadnienia. Dzięki nim znacznie wzbogacili swoją
wiedzę na temat środowiska, w którym żyją, zdrowego odżywiania, zdrowego trybu życia,
używek i ich szkodliwości. Ponadto doskonalili swoje umiejętności w różnym zakresie oraz
odkrywali nowe talenty plastyczne, teatralne, komputerowe czy kulinarne. Liczne konkursy
mobilizowały młodych przyrodników do wnikliwego zgłębiania tajników świata przyrody,
także umożliwiły sprawdzenie poziomu wiedzy i zdobycie atrakcyjnych nagród.
Ogromne zainteresowanie proponowanymi zajęciami potwierdziło tylko ich
przydatność, funkcjonalność, a także potrzebę dalszego ich realizowania.

