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Cel projektu 

NAJWAZ NIEJŚZE INFORMACJE ŚTRATEGICZNE 
Gło wnym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania sprawami związanymi 

z uz ytkowaniem jeziora i zaszczepieniem postaw proekologicznych w uczniach szkoły, ich 

rodzinach oraz mieszkan cach okolic jeziora. Projekt będzie ro wniez  pomocny 

w intensyfikacji proceso w edukacyjno-ekologicznych w Śzkole Podstawowej im. Polskich 

Olimpijczyko w w Maszewie Lęborskim. 

Śzereg aktywnos ci wykonanych podczas trwania projektu przez samych ucznio w, m.in. 

badania parametro w fizyko-chemicznych, inwentaryzacja poznanych ros lin, zwierząt 

i mikroorganizmo w z yjących przy i w jeziorze, pozwoli wytworzyc  niezbędną więz  do 

objęcia odpowiedzialnos cią za dbanie o jezioro Brody. 

Do konkurso w z nagrodami, pikniku zorganizowanego nad jeziorem połączonego 

z festiwalem szant, zaproszeni będą nie tylko uczniowie szkoły, ale i ich rodziny co 

wzbudzi pozytywną motywację, zintegruje i „sfokusuje” większą liczbę oso b na dbałos ci 

o stan jeziora Brody na dłuz ej. 
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Harmonogram działan  

TAB. 1. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

MIESIĄC DZIAŁANIA 

wrzesień 2014 Jesienny monitoring antropopresji. 

 Inwentaryzacja punkto w konfliktowych jeziora. 

 Śprzątanie brzego w jeziora. 

luty 2015 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu literackiego nt. 
przygo d i legend Jeziora Brody. 

marzec 2015 Przygotowanie gazetki informacyjnej z przeprowadzonych 
zadan  projektowych i przedstawienie zbliz ających się 
aktywnos ci projektowych. 

 Badanie parametro w fizyko-chemicznych wody. 

kwiecień 2015 Śprzątanie brzego w jeziora. 

Rozpoznawanie i inwentaryzacja ros lin i ptako w Jeziora Brody. 

  

maj 2015 Rozpoznawanie i inwentaryzacja ros lin i ptako w Jeziora Brody. 

Rozpoznawanie i inwentaryzacja organizmo w wodnych. 

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu przyrodniczego dot. 
przygotowania zielnika ros lin znad Jeziora Brody. 

 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu przyrodniczego dot. 
fotograficznego zbioru ros lin i zwierząt znad Jeziora Brody. 

 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu dot. piękna Jeziora 
Brody w pracach plastycznych wykonanych rodzinnie w 
plenerze. 

czerwiec 2015 Piknik rodzinny nad Jeziorem Brody połączony z festiwalem 
piosenki z eglarskiej. 

 Podsumowanie projektu – przedstawienie sprawozdania 
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Monitorowanie jakos ci i badanie parametro w 
fizykochemicznych wody 

Dnia 30 marca 2015 roku 13 ucznio w klasy VI przeprowadziło badania fizykochemiczne 

wody pobranej z 3 miejsc Jeziora Brody: częs ci południowej (kładka wędkarzy), 

wschodniej (plaz a) i po łnocnej (kładka wędkarzy). 

Uczniowie podzieleni na 3 zespoły ustalali przy pomocy walizek ekobadaczy skład wody 

pod względem zawartos ci: azotyno w, azotano w, fosforano w i  związko w amonowych, 

a takz e pH. 

Badania wody ze wszystkich 3 miejsc wykazały te same wartos ci: 

 azotyny azotany fosforany NH3 pH temperatura 

częs c  południowa 0 0 0 0 7,5 14,2 

częs c  wschodnia 0 0 0 0 7,5 14,1 

częs c  po łnocna 0 0 0 0 7,5 14,0 

TAB. 2. ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH WODY JEZ. BRODY 
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Monitorowanie antropopresji i inwentaryzacja punkto w 
konfliktowych woko ł jeziora 

W sobotnie przedpołudnie 13 wrzes nia 2015 roku grupa 11 ucznio w klasy IV i V z Maszewa 

Lęborskiego zamieniła się w badaczy-eksploratoro w i wyruszyła z mapami w rękach woko ł 

jeziora Brody celem zmonitorowania antropopresji.  

Podczas wycieczki uczniowie poszukiwali nielegalnych zrzuto w s cieko w, wysypisk 

odpado w, a takz e budowli wzniesionych przez człowieka woko ł jeziora Brody. Wszystkie 

znaleziska skrupulatnie nanosili na podręczne /wydrukowane wczes niej/ mapy, tak by 

stworzyc  po z niej ostateczną mapę zawierającą efekty działalnos ci człowieka nad jeziorem 

Brody /te dobre i te złe/. 

Podczas wycieczki nie zabrakło ro wniez  czasu na poznawanie przyrody. Bystre oko plus 

lornetki pomogły dokonac  kilku ciekawych obserwacji. Ws ro d dostrzez onych okazo w 

fauny znalazły się m. in. dzięcioł duz y/brany wczes niej za ducha…/, z aba brunatna, padalec 

zwyczajny, ropucha szara. 

To była pierwsza wyprawa nad jezioro Brody. Uczniowie po raz pierwszy przemierzyli 

brzegi jeziora dokąd tylko się dało. Ustalili gdzie bezpiecznie moz na dojs c , a gdzie nie. Cały 

brzeg południowy, wschodni i po łnocny został przebadany, natomiast niedostępny brzeg 

zachodni (bagna) został zlustrowany przy pomocy lornetek. 

Efektem pracy było powstanie mapy antropopresji jeziora Brody i wiedza, z e do jeziora nie 

są wpuszczane z adne s cieki, nie ma tez  wysypisk s mieci, są tylko dwie pozostałos ci po 

kładkach dla wędkarzy i wygrodzony jest tylko 1 płot, otaczający plaz ę nad jeziorem 

przygotowaną przez les niko w dla turysto w, kto ry nie ogranicza przechodzenia wzdłuz  

brzego w jeziora. 
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RYS. 1 MAPA ANTROPOPRESJI JEZIORA BRODY 
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Inwentaryzacja przyrodnicza jeziora Brody i jego brzego w 

WYPRAWA KWIETNIOWA – KLAŚA V 
Przy okazji sprzątania brzego w jeziora i pięknej, słonecznej pogody 22 kwietnia 2015 r., 

12 ucznio w z klasy V po raz pierwszy zmierzyło się z tematem inwentaryzacji ros lin 

i zwierząt nad jeziorem Brody. 

Przy pomocy zakupionych w ramach projektu ksiąz ek i lornetek zajęli się 

rozpoznawaniem okazo w fauny i flory napotkanych tego dnia nad jeziorem. 

Oto pierwsza lista rozpoznanych gatunko w: 

ROŚLINY 

1. Ś wierk pospolity 

2. Śosna zwyczajna 

3. Jałowiec pospolity 

4. Śkrzyp polny 

5. Brzoza brodawkowata 

ZWIERZĘTA 

Mięczaki 

1. Zatoczek rogowy 

Płazy 

1. z aba brunatna 

2. ropucha szara 

Gady 

1. padalec zwyczajny 

Ptaki 

1. Łabędz  niemy 

2. Z uraw  

3. Kaczka krzyz o wka 

4. Pliszka siwa 
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WYPRAWA MAJOWA – KLAŚA V 

Dnia 6 maja 2015 r. przy pięknej pogodzie, wyposaz eni w ksiąz ki do rozpoznawania 

drzew i krzewo w, ros lin i zwierząt związanych z jeziorem, ptako w, a takz e w lornetki 

i lupy, udalis my się nad jezioro Brody (13 oso b + nauczyciel przyrody). 

Uczniowie, podzieleni na mniejsze zespoły, przy uz yciu dostępnych z ro deł wiedzy 

i dos wiadczenia nauczyciela od przyrody, a takz e wczes niejszych zajęc  teoretycznych, 

przeprowadzili inwentaryzację gatunkową Jeziora Brody. Ś wietnym z ro dłem wiedzy 

okazał się ro wniez  miejscowy wędkarz napotkany tego dnia nad jeziorem – potwierdził 

wczes niejsze informacje o gatunkach ryb spotykanych w tym jeziorze. 

Oto pełna lista spotkanych tego dnia organizmo w Jeziora Brody: 

ROŚLINY 

1. Ś wierk pospolity 

2. Śosna zwyczajna 

3. Jałowiec pospolity 

4. Śkrzyp polny 

5. Brzoza brodawkowata 

6. Trzcina pospolita 

7. Grążel żółty 

8. Grzybień biały 

9. Brzoza brodawkowata 

10. Sosna zwyczajna 

11. Skrzyp polny 

12. Mniszek lekarski 

13. Rdestnica pływająca 

14. Jałowiec pospolity 

15. Świerk pospolity 

16. Buk pospolity 

17. Głóg jednoszyjkowy 
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ZWIERZĘTA 

Owady 

1. Płoszczyca szara 

2. Komar pospolity 

3. Mro wka rudnica 

4. Pszczoła miodna 

5. Z uk wiosenny 

6. Topielica 

Mięczaki 

1. Błotniarka stawowa 

2. Zatoczek rogowy 

3. Błotniarka uszata 

4. Skójka 

5. Szczeżuja 

6. Pomrów czarniawy 

7. Ślimak winniczek 

Ryby 

1. Płoć 

2. Wzdręga /krasnopiórka/ 

3. Karp 

4. Węgorz europejski 

5. Lin 

6. Leszcz 

7. Szczupak pospolity 

8. Okoń pospolity 

Płazy 

1. Z aba brunatna /Żaba 

moczarowa/ 

2. Ropucha szara 

Gady 

1. Padalec zwyczajny 

2. Jaszczurka zwinka 
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Ptaki 

1. Łabędz  niemy 

2. Z uraw  

3. Kaczka krzyz o wka 

4. Pliszka siwa 

5. Łabędź krzykliwy 

6. Kukułka zwyczajna  

7. Dzięcioł duży 

 

Przygotowania teoretyczne do 

oznaczania gatunko w… 

Uzbrojeni i gotowi do pracy 
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WYPRAWA MAJOWA – KLAŚA IV 

Dnia 11 maja 2015 roku, 14. ucznio w klasy IV wybrało się nad jezioro Brody, by pierwszy 

raz wziąc  udział w zajęciach terenowych związanych z rozpoznawaniem organizmo w.  

Wyposaz eni w sieci workowe, zlewki z zaciskami, ksiąz ki, lornetki i duz o motywacji 

wyruszyli na spotkanie z jeziorem i przygodą. Tego dnia swoją radą w rozpoznawaniu 

organizmo w słuz ył, opro cz nauczyciela przyrody, takz e Pan leśniczy – Adam 

Dominiecki. Dzięki niemu uczniowie mogli zobaczyc  m.in. z eremie – czyli dom bobro w, 

kto re utworzyły ro wniez  tamy przy ujs ciu rzeki z jeziora Brody. 

Opro cz gatunko w juz  rozpoznanych przez ucznio w klasy V, uczniowie klasy IV odkryli 

(pogrubioną czcionką): 

ROŚLINY 

1. Ś wierk pospolity 

2. Śosna zwyczajna 

3. Jałowiec pospolity 

4. Śkrzyp polny 

5. Brzoza brodawkowata 

6. Trzcina pospolita 

7. Grąz el z o łty 

8. Grzybien  biały 

9. Brzoza brodawkowata 

10. Śosna zwyczajna 

11. Śkrzyp polny 

12. Mniszek lekarski 

13. Rdestnica pływająca 

14. Jałowiec pospolity 

15. Ś wierk pospolity 

16. Buk pospolity 

17. Gło g jednoszyjkowy 

18. Topola biała 

19. Olcha czarna 
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20. Wierzba iwa 

21. Jarząb pospolity 

22. Czeremcha zwyczajna 

23. Kruszyna pospolita 

24. Dąb szypułkowy 

25. Jabłoń 

 

ZWIERZĘTA 

Stawonogi 

1. Płoszczyca szara 

2. Komar pospolity 

3. Mro wka rudnica 

4. Pszczoła miodna 

5. Z uk wiosenny 

6. Topielica 

7. Chruściki 

8. Kleszcz 

9. Żuk wiosenny 

Mięczaki 

10. Błotniarka stawowa 

11. Zatoczek rogowy 

12. Błotniarka uszata 

13. Śko jka 

14. Śzczez uja 

15. Pomro w czarniawy 

16. Ś limak winniczek 

Ryby 

17. Płoc  

18. Wzdręga /krasnopio rka/ 

19. Karp 

20. Węgorz europejski 

21. Lin 

22. Leszcz 

23. Śzczupak pospolity 
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24. Okon  pospolity 

Płazy 

22. Z aba brunatna /Z aba moczarowa/ 

23. Ropucha szara 

Gady 

24. Padalec zwyczajny 

25. Jaszczurka zwinka 

Ptaki 

26. Łabędz  niemy 

27. Z uraw  

28. Kaczka krzyz o wka 

29. Pliszka siwa 

30. Łabędz  krzykliwy 

31. Kukułka zwyczajna 

32. Dzięcioł duz y 

Ssaki 

33. Bóbr europejski  

 

 



„NASZE JEZIORO – NASZA SPRAWA” MASZEWO LĘBORSKIE 

Śtrona 14 

ROZPOZNAWANIE POD MIKROŚKOPEM MIKROORGANIZMO W 
ZAMIEŚZKUJĄCYCH JEZIORO BRODY (KLAŚA VI) 
Dnia 13 maja 2015 r. 16 ucznio w klasy VI przeprowadziło badania pt.: „Co z yje w kropli 

wody z jeziora Brody?” 

Podstawowym zadaniem było przypomnienie umiejętnos ci przygotowywania 

preparato w mikroskopowych. Kaz dy spos ro d 16 ucznio w, dzięki mikroskopom 

i zestawom barwniko w i narzędzi preparacyjnych zakupionych w ramach niniejszego 

projektu, mo gł samodzielnie przygotowac  preparat przyz yciowy z kropli wody 

przywiezionej tego dnia znad jeziora Brody. 

Po opanowaniu tej techniki, przystąpiono do drugiego etapu – doskonaleniu 

umiejętnos ci mikroskopowania (jak ustawic  ostry obraz pod ro z nymi powiększeniami). 

Ostatnim etapem było przygotowanie preparato w barwionych (czerwienią obojętną 

i błękitem nilu) – co wywołało największe zainteresowanie i zachwyt wynikami 

oglądanymi pod mikroskopem. 

 

Rozpoznane organizmy: 

1. Gwiazdoszek 

2. Asterionella 
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Śprzątanie brzego w jeziora  

WYPRAWA JEŚIENNA /ŚPRZĄTANIE Ś WIATA, KLAŚA VI/ 
19 wrzes nia 2015 roku 17 ucznio w klasy VI wyruszyło w piątkowe przedpołudnie nad 

jezioro Brody. Tym razem celem ich działan  było wysprzątanie brzego w jeziora. 

Wyposaz eni w worki, jednorazowe rękawiczki, kalosze i chęc  do pracy oczys cili brzegi 

jeziora Brody z papiero w, plastikowych butelek i innych drobnych zanieczyszczen . 

Ś mieci nie było duz o. Łącznie zebrano 5 niepełnych worko w o pojemnos ci 120 l. 
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WYPRAWA DRUGA, WIOŚENNA /DZIEN  ZIEMI, KLAŚA V/ 

22 kwietnia 2015 r 12 ucznio w klasy V wybrało się nad jezioro Brody by posprzątac  

brzegi jeziora. A z e pogoda była piękna tego dnia młodzi ekologowie zabrali ze sobą 

ro wniez  zakupione w projekcie ksiąz ki do rozpoznawania ptako w i ros lin związanych 

z jeziorem, a takz e lornetki. 

Po wysprzątaniu brzego w, czego efektem było zebranie 4 (1 pełny i 3 niepełne) worko w 

120 litrowych s mieci, uczniowie ochoczo ruszyli nad brzegi bawiąc się w rozwikłanie 

zagadek typu: co to za ptak? Czy potrafisz odnalez c  w ksiąz ce nazwę oglądanego przez 

lornetkę zwierzęcia? Co to za ros lina? Co to za drzewo? 

Bardzo szybko minęły dwie godziny przeznaczone na dzisiejsze zajęcia. W wielkim 

niedosycie opuszczalis my tego dnia gos cinne brzegi jeziora Brody obiecując sobie, z e 

niebawem zno w tu wro cimy.  
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Przygotowanie i przeprowadzenie działan  dla społecznos ci 
lokalnych 

PRZEPROWADZENIE KONKURŚU LITERACKIEGO ZWIĄZANEGO 
Z JEZIOREM BRODY. 

W okresie zimowym, przed feriami zimowymi, ogłoszony został konkurs literacki 

związany z Jeziorem Brody. Tematem były legendy związane z powstaniem jeziora 

Brody i przygody, kto re wydarzyły się nad jeziorem Brody. 

Do konkursu przystąpiło 15 ucznio w. Śpos ro d wszystkich prac jury konkursowe 

wyłoniło 4 najbardziej wartos ciowe pod względem literackim prace. Nagrody zostały 

wręczone podczas pikniku rodzinnego podsumowującego projekt dn. 13 czerwca 

2015 r. nad jeziorem Brody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEPROWADZENIE KONKURŚOWYCH WARŚZTATO W MALARŚKICH 
W PLENERZE. 

W sobotę 23 maja 2015 r. 17 rodzin – uczniowie wraz z rodzicami – wybrali się nad 

jezioro Brody by wziąc  udział w plenerze malarskim nad jeziorem Brody. Atmosfera 

była niecodzienna i niezwykle miła. Dzieci z rodzicami siedząc na kocach lub na 

lez akach pro bowali ze wszystkich sił oddac  to co włas nie widzieli nad jeziorem Brody.  
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Konkurs na najlepsze obrazy poprzedziła prelekcja, wypełniona ciekawostkami, na 

temat plenero w malarskich p. Agaty Piotrowskiej nauczycielki plastyki w Śzkole 

Podstawowej im. Polskich Olimpijczyko w w Maszewie Lęborskim.  

W sumie w plenerze wzięło udział 46 oso b. Nagrody zostały wręczone podczas pikniku 

rodzinnego podsumowującego projekt dn. 13 czerwca 2015 r. nad jeziorem Brody. 
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PRZEPROWADZENIE KONKURŚU NA ZIELNIK ROŚ LIN 
Uczniowie z rodzicami podczas dodatkowych wypraw nad jezioro skompletowali 

zbiory ros lin, z kto rych przygotowali konkursowe zielniki. 

W konkursie wzięło udział 24 ucznio w: 9 z klas 0-3 i 15 z klas 4-6. 

Nagrody zostały wręczone podczas pikniku rodzinnego podsumowującego projekt dn. 

13 czerwca 2015 r. nad jeziorem Brody. 

PRZEPROWADZENIE KONKURŚU NA FOTOGRAFICZNY ZBIO R ROŚ LIN I 
ZWIERZĄT JEZIORA BRODY 

Uczniowie z rodzicami podczas dodatkowych wypraw nad jezioro spro bowali 

uchwycic  w kadr fotograficzny organizmy spotykane nad Jeziorem Brody. Po trzy 

najlepsze zdjęcia wybrane przez autoro w przekazane zostały na konkurs. Zdjęcia 

wywołano w formacie A4 i wywieszono w galerii. 

Oto najlepsze zdjęcia: 
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PIKNIK NAD JEZIOREM BRODY POŁĄCZONY Z FEŚTIWALEM PIOŚENKI 
Z EGLARŚKIEJ 

Dnia 13 czerwca 2015 r. odbyła się impreza podsumowująca całoroczną pracę 

projektową. Udział w pikniku wzięli wszyscy uczniowie szkoły, rodzice oraz 

przedstawiciele Nadles nictwa Cewice. Podczas festynu zostały przypomniane 

działalnos ci ucznio w i społecznos ci lokalnej na rzecz Jeziora Brody. 

Rozstrzygnięto konkurs literacki, konkurs przyrodniczy /zielnik Jeziora Brody/, 

konkurs fotograficzny /fotograficzny zielnik Jeziora Brody/, a wszystkim laureatom 

wręczono nagrody. 

Podczas pikniku przeprowadzono ro wniez  i rozstrzygnięto konkurs na najlepsze 

wykonanie piosenki z eglarskiej. 
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Podsumowanie projektu 

W trakcie trwania projektu uczniowie wraz z nauczycielami realizowali zadania zgodnie 

z harmonogramem.  

W realizację projektu zaangaz owani byli wszyscy uczniowie naszej szkoły - 108 oso b. 

Grupa ucznio w klas IV-VI (45 oso b) brała udział w kilku wydarzeniach w ramach 

projektu. 

Opro cz ucznio w w realizacji projektu brali udział nauczyciele i pracownicy szkoły: 26 

oso b, a takz e rodzice ucznio w: 20 rodzico w. 

Łącznie w projekcie „Nasze jezioro – nasza sprawa” bezpos rednio wzięło udział 154 

osoby, a pos rednio około 1000 oso b – społecznos c  lokalna (rodziny naszych ucznio w, a 

takz e osoby spoza rejonu Maszewa i okolic odwiedzające stronę internetową Urzędu 

Gminy w Cewicach i blog, gdzie zamieszczano informacje nt. projektu). 

Odbyło się szereg zajęc  terenowych. Uczniowie badali wodę przy pomocy walizek 

ekobadaczy zamieniając się w prawdziwych naukowco w.  Rozpoznawali gatunki ros lin 

i zwierząt uz ywając mikroskopo w, lornetek i przewodniko w do rozpoznawania. Śzkolili 

się w tym temacie ro wniez  teoretycznie dzięki ksiąz kom zakupionym w ramach 

projektu. 

Uczniowie, a czasem nawet i ich rodzice, aktywnie brali udział w szeregu konkurso w 

organizowanych trakcie trwania projektu. 

Dwukrotnie uczniowie wysprzątali dostępne brzegi jeziora. 

Wszyscy uczestnicy projektu na biez ąco byli informowani o tym, z e projekt jest 

dofinansowany ze s rodko w WFOŚ iGW w Gdan sku.  

Wszystkie pomoce dydaktyczne, zakupione w ramach projektu zostały oznaczone 

naklejkami z napisem “Dofinansowane przez WOJEWO DZKI FUNDUŚZ OCHRONY 

Ś RODOWIŚKA I GOŚPODARKI WODNEJ W GDAN ŚKU”. 

Wszelkie nagrody wręczone dla uczestniko w konkurso w, związanych z projektem 

i dofinansowanych przez WFOŚ iGW, oznakowano ro wniez  naklejkami z napisem: 

“Dofinansowane przez WOJEWO DZKI FUNDUŚZ OCHRONY Ś RODOWIŚKA 

I GOŚPODARKI WODNEJ W GDAN ŚKU”. 
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Podczas pikniku rodzinnego, ostatniej akcji w ramach projektu, wielokrotnie 

informowano zebranych, z e wszystkie nagrody zostały dofinansowane przez WFOŚ iGW 

w Gdan sku. 

Dzięki ufundowanym nagrodom przez WFOŚ iGW w Gdan sku, czasowi spędzonemu nad 

jeziorem  w trakcie ro z norodnych zajęc   terenowych i konkurso w, wytworzyła się więz  

ucznio w i ich rodzico w z jeziorem Brody, a postawy proekologiczne i dbałos c  o nasze 

wspo lne jezioro „zakorzeniły” się w s wiadomos ci okolicznych mieszkan co w.  

 

Opracował: Krzysztof Paluszek 


