
Rozwiąż krzyżówki 

1.Np. pleśniak, drożdże, pieczarka. 
2.Charakterystyczna pogoda na danym obszarze. 
3. Np. Odra, Warta. 
4. Może być przyrody. 
5. Np. papier, puszka, ogryzek. 
6. …deszcze – opady z zanieczyszczeniami. 
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CIEKAWE STRONKI 

http://www.zyraffa.pl/quizy 
http://www.rebusy.pl/quizy/przyroda/quiz-przyrodniczy-40/ 
http://www.jacezal.rzeszow.pl/?page_id=125 
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=przy
roda&methid=331633&page=subjectpage&item=6576 
http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=10 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIA NA „6” 
1. Podaj hasło tegorocznej Dnia Ziemi. 

2. Narysuj schematycznie dwa dowolne 
znaki ekologiczne, które można spotkać 
na opakowaniach. Co one oznaczają? 

3. Kiedy obchodzimy Międzynarodowy 
Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem? 

4. Co to są tzw. grochalskie piachy i gdzie one występują? 

5. Od kiedy na świecie, a od kiedy  w Polsce obchodzony jest 
Dzień Ziemi? W jakim celu powstał ten dzień (jedno, dwa 
zdania).  

6. Wymień dwa parki narodowe, które zostały wpisane  na 
światową listę rezerwatów 
biosfery UNESCO. 

7. Jak Ty możesz przyczynić się do 
ochrony środowiska? Podaj pięć 
sposobów. 

8. Podaj hasło co najmniej jednej z krzyżówek umieszczonych w 
ty numerze. 

9. Wymień dwa pomniki przyrody położone na 
terenie miasta Łuków. 

10. Ułóż hasło zachęcające do ochrony 
środowiska, 
np. segregacji 
odpadów. 

 

 

GAZETKĘ REDAGUJĄ: 
 

 Bartoszewski Mateusz kl. VI  
Krasuski Rafał kl. VI  

 
Pod kierunkiem pani Hanny Skorupa 
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REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO  

„ZNAM POLSKIE PARKI NARODOWE” 

Organizator konkursu: Zespół Szkół w Zalesiu 

Osoba odpowiedzialna za organizację: Hanna Skorupa  

Data i miejsce przeprowadzenia konkursu: 29 kwietnia 2014 roku, 
Zespół Szkół w Zalesiu. Zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie 
przyjmowane są do 25 kwietnia do p. Hanny skorupa. 
Cel konkursu  

 rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów, 

 pobudzanie uczniów do twórczego myślenia oraz rozwijanie 
umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, 

 wdrażanie uczniów do samokształcenia, poszukiwania wiadomości 
w różnych źródłach, 

 tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów, 

 kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody. 
Zakres tematyczny konkursu 

Konkurs obejmuje znajomość polskich parków narodowych. 

Uczestnicy konkursu  
Konkurs organizowany jest dla uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej        
i  I – III gimnazjum. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nie ma 
limitu uczestników (wszyscy chętni mogą przystąpić do konkursu). 
 
Przebieg konkursu  
Konkurs odbędzie się w formie pisemnej. Uczestnicy mają do rozwiązania 
test składający się z 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Test 
będzie taki sam dla wszystkich uczestników. Zwycięzcy otrzymają nagrody 
rzeczowe i dyplomy. 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY POWODZENIA 
KOMISJA KONKURSOWA 

Dzień Ziemi 
Dzień Ziemi znany też jako Światowy Dzień Ziemi – akcje 
prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie 
postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi 
chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem 
planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń 
organizowanych przez różnorodne instytucje. Korzenie Dnia Ziemi 
wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, będącą okazją do 
wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie 
udanych imprez masowych. (ŹRÓDŁO WIKIPEDIA) 

’’Zmieniaj nawyki – Nie klimat,,  

To hasło tegorocznej akcji, które zwraca uwagę na 
zanieczyszczenia środowiska. 

 Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia. Na 
świecie od 1970 roku, w Polsce – od 1990. Z tej 
okazji zajmujące się ekologią organizacje, a także 

urzędy miast i gmin, instytucje publiczne, szkoły organizują szereg 
działań, mających na celu przybliżenie społeczeństwu problemów 
dotykających środowiska przyrodniczego i propagowanie 
pozytywnych postaw. 

W naszej szkole prowadzonych jest wiele akcji w celu ochrony 
podniesienia świadomości ekologicznej i ochrony naszej planety. 
Zbierane są zużyte baterie, makulatura, plastikowe nakrętki. 
Niedługo zostaną zakupione pojemniki do segregacji odpadów i 
ustawione na korytarzach. Uczniowie będą mogli obejrzeć kabaret 
dotyczący segregacji odpadów, przeprowadzane są konkursy. 
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KAMPINOSKI PARK NARODOWY 

Polski park narodowy utworzony w 1959 roku, 
położony w woj. mazowieckim. W roku 2000 
został on wpisany na światową listę rezerwatów 
biosfery UNESCO. 

Obejmuje tereny Puszczy Kampinoskiej w pradolinie Wisły, w 
zachodniej części Kotliny Warszawskiej. Powierzchnia parku wynosi 
38 544 ha, powierzchnia otuliny 37 756 ha. 

Wydmy powstałe w pradolinie Wisły i obszary bagienne są 
najbardziej charakterystycznymi elementami tutejszego krajobrazu. 
Wydmy porośnięte są borem sosnowym, miejscami odsłonięte. 
Największe odsłonięcie wydm tzw. grochalskie 
piachy w północnej części parku przypomina 
bardziej pustynię niż krajobraz Polski centralnej.  
Na terenie parku utworzono 22 rezerwaty, z 
czego najbardziej znany i cenny przyrodniczo jest bagienny rezerwat 
Sieraków, wokół którego prowadzą szlaki turystyczne z Sierakowa, 

Dziekanowa Leśnego i Dąbrowy. 

W 1992 roku rozpoczęto w parku program 
reintrodukcji rysia. Dziś na wolności żyje 
około 10 rysiów. Bardzo liczne są łosie. 
Ciekawostką przyrodniczą jest najgrubsze 
drzewo w Polsce – topola mająca ponad 
11m obwodu, rosnąca w miejscowości 

Leszno. W Kampinoskim Parku Narodowym wytyczono ponad 360 
km szlaków pieszych, w tym ścieżki dydaktyczne. 

Zanim wybierzemy się do Kampinoskiego PN, zachęcamy do 
wirtualnego obejrzenia. Oto link www.gridw.pl/wkpn 

O BOCIANACH 
Bocian uśmiecha się do żaby, mówiąc: 
- Mam ochotę na coś zielonego… 
Żaba mu na to: 
- No, no, to krokodyl ma przechlapane. 
 

Przychodzi żaba do lekarza i mówi: 
- Coś mnie kłuje w stawie. 
Lekarz pyta: 
- Może bocian? 

 

Podczas śniadania zajączek mówi do mamy: 
- Podobno dzieci przynosi ludziom bocian. A 

mnie kto przyniósł? 
- Ciebie wyciągnął 
magik z kapelusza. 
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HUMOR PRZYRODNICZY 
MRÓWKI I SŁONIE  
Słoń i mrówka wloką się przez pustynię. 
Skwar, żar i ani kropli wody. 
- już nie mogę – jęczy słoń – Umrę z 
pragnienia! 
-Weź się w garść, słoniku! – pociesza go 
mrówka. – Na najbliższym postoju dam ci 
łyk wody z mojej manierki. 

Jadą dwie mrówki na motorze. Nagle jedna mówi: 
- Chyba mucha do oka mi wpadła! 

Słoń i mrówka przechodzą przez most. Most się zerwał. Mrówka 
mówi do słonia: - A mówiłam żebyśmy przechodzili osobno. 

INNE ZWIERZĘTA  
 
Przylatuje mucha do WC Donald’s i mówi: 
- Kupę proszę. 
- Z cebulą? 
- Nie, bez cebuli. Po cebuli to z buzi 
śmierdzi! 

Synek wielbłąda pyta tatę: 
- Tato, po co nam są potrzebne te garby? 
- Widzisz synku, kiedy przemierzamy pustynię, 
przechowujemy w nich tłuszcz, z którego mamy 
wodę potrzebną na długą wędrówkę. 
- A po co nam takie szerokie kopyta? 
- Żeby nam lepiej było iść po piasku. 

- A po co nam tak gęsta sierść? 
- W dzień chroni nas przed palącym słońcem, a nocą przed chłodem na 
pustyni.- Tato, a po co nam to wszystko, skoro my mieszkamy w ZOO? 

 

NIETYPOWE ŚWIĘTA (KWIECIEŃ) 
1 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ptaków, Dzień Ryby (Francja) 
2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci, Światowy 
Dzień Wiedzy o Autyzmie 
5 kwietnia – Dzień Drzew, Dzień Bez Makijażu, Dzień Grzeczności 
za Kierownicą 
7 kwietnia – Dzień Pracownika Służby Zdrowia 
8 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Romów 
9 kwietnia – Dzień Bohaterów (Filipiny) 
10 kwietnia –Dzień Lotnictwa Wojskowego 
11 kwietnia – Dzień Radia, Dzień Osób z Chorobą Parkinsona 
12 kwietnia – Dzień Czystych Okien, Dzień Czekolady, Międzynarodowy Dzień 
Lotnictwa i Kosmonautyki, Dzień Ptaków Wędrownych 
13 kwietnia – Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia 
14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdomnych 
15 kwietnia – Światowy Dzień Trzeźwości 
16 kwietnia – Dzień Sapera, Dzień Włókniarza 
17 kwietnia – Światowy Dzień Chorych na Hemofilię, Dzień Edukacji w Syrii 
18 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, Światowy Dzień 
Krótkofalowca, Dzień Pacjenta w Śpiączce 
19 kwietnia – Dzień republiki Sierra Leone, Urodziny króla Suazi 
20 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy 
21 kwietnia – Rocznica założenia Rzymu 
22 kwietnia – Dzień odkrycia Brazylii, Międzynarodowy Dzień Ziemi 
23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Dzień Koni 
24 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży,  
25 kwietnia – Dzień Sekretarki, Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia 
Hałasem 
26 kwietnia – Dzień Drogowca i Transportowca 
27 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem 
28 kwietnia – Dzień Ziemi (inaczej), Światowy Dzień Pamięci Ofiar 
Wypadków przy Pracy 
29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca 
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JAK KAŻDY Z NAS MOŻE CHRONIĆ ŚRODOWISKO? 
 
Idąc na zakupy weź ze sobą własną torbę 
(najlepiej wykonaną z materiału) zamiast 
przynosić ze sklepu torebki plastikowe. W ten 
sposób wytwarzasz mniej śmieci!  

 

Używaj dwóch stron kartki 
papieru do pisania lub rysowania. W ten sposób 
chronisz drzewa (z których robiony jest papier) 
przed wycinaniem i wytwarzasz mniej śmieci!  

 

Staraj się korzystać z 
ekologicznych środków transportu. Jeśli masz 
do pokonania krótki dystans chodź na piechotę 
lub jedź rowerem. W ten sposób przyczyniasz 
się do mniejszego zatrucia powietrza! 

  
Zwracaj uwagę na to co kupujesz. 
Czy produkty te są oznakowane 
symbolami, które świadczą o ich 
wpływie na środowisko naturalne 
(np. opakowanie nadające się do 
recyklingu, produkt bezpieczny dla 
warstwy ozonowej, nie testowane na 
zwierzętach itp.). Rezygnuj z zakupu 

produktów, które są ci zbędne. W ten sposób, będąc świadomym 
konsumentem, chronisz środowisko naturalne! 

 

Segregować odpady w domu. Jeśli 
będą w szkole specjalne pojemniki,  
wrzucaj śmieci do odpowiednich. W 
ten sposób ograniczasz ich ilość  
Posegregowane odpady to cenne 
surowce wtórne, które można 
ponownie wykorzystać. 

 
 
Zakręcaj wodę w kranie kiedy 
myjesz zęby. Bierz raczej krótki 
prysznic niż kąpiel. Dokręcaj krany. 
W ten sposób oszczędzasz wodę! 

 

 

Jeśli nie korzystasz już ze swoich zabawek, 
gier, książek – zamiast je wyrzucić pomyśl, 
może jest ktoś inny, komu mogłyby się 
przydać. W ten sposób możesz sprawić 
komuś przyjemność! Przyczyniasz się także 
do ochrony zasobów środowiska naturalnego! 

 

Gaś światło kiedy wychodzisz z pokoju, 
wyłączaj telewizor, radio, komputer, gdy już 
nie będziesz z nich korzystał. W ten sposób 
oszczędzasz energię! 
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W 1992 roku rozpoczęto w parku program 
reintrodukcji rysia. Dziś na wolności żyje 
około 10 rysiów. Bardzo liczne są łosie. 
Ciekawostką przyrodniczą jest najgrubsze 
drzewo w Polsce – topola mająca ponad 
11m obwodu, rosnąca w miejscowości 

Leszno. W Kampinoskim Parku Narodowym wytyczono ponad 360 
km szlaków pieszych, w tym ścieżki dydaktyczne. 

Zanim wybierzemy się do Kampinoskiego PN, zachęcamy do 
wirtualnego obejrzenia. Oto link www.gridw.pl/wkpn 

O BOCIANACH 
Bocian uśmiecha się do żaby, mówiąc: 
- Mam ochotę na coś zielonego… 
Żaba mu na to: 
- No, no, to krokodyl ma przechlapane. 

Przychodzi żaba do lekarza i mówi: 
- Coś mnie kłuje w stawie. 
Lekarz pyta: 
- Może bocian? 

Podczas śniadania zajączek mówi do mamy: 
- Podobno dzieci przynosi ludziom bocian. A 

mnie kto przyniósł? 
- Ciebie wyciągnął 
magik z kapelusza. 
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REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO  

„ZNAM POLSKIE PARKI NARODOWE” 

Organizator konkursu: Zespół Szkół w Zalesiu 

Osoba odpowiedzialna za organizację: Hanna Skorupa  

Data i miejsce przeprowadzenia konkursu: 29 kwietnia 2014 roku, 
Zespół Szkół w Zalesiu. Zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie 
przyjmowane są do 25 kwietnia do p. Hanny skorupa. 
Cel konkursu  

 rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów, 

 pobudzanie uczniów do twórczego myślenia oraz rozwijanie 
umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, 

 wdrażanie uczniów do samokształcenia, poszukiwania wiadomości 
w różnych źródłach, 

 tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów, 

 kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody. 
Zakres tematyczny konkursu 

Konkurs obejmuje znajomość polskich parków narodowych. 

Uczestnicy konkursu  
Konkurs organizowany jest dla uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej        
i  I – III gimnazjum. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nie ma 
limitu uczestników (wszyscy chętni mogą przystąpić do konkursu). 
 
Przebieg konkursu  
Konkurs odbędzie się w formie pisemnej. Uczestnicy mają do rozwiązania 
test składający się z 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Test 
będzie taki sam dla wszystkich uczestników. Zwycięzcy otrzymają nagrody 
rzeczowe i dyplomy. 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY POWODZENIA 
KOMISJA KONKURSOWA 

Dzień Ziemi 
Dzień Ziemi znany też jako Światowy Dzień Ziemi – akcje 
prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie 
postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi 
chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem 
planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń 
organizowanych przez różnorodne instytucje. Korzenie Dnia Ziemi 
wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, będącą okazją do 
wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie 
udanych imprez masowych. (ŹRÓDŁO WIKIPEDIA) 

’’Zmieniaj nawyki – Nie klimat,,  

To hasło tegorocznej akcji, które zwraca uwagę na 
zanieczyszczenia środowiska. 

 Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia. Na 
świecie od 1970 roku, w Polsce – od 1990. Z tej 
okazji zajmujące się ekologią organizacje, a także 

urzędy miast i gmin, instytucje publiczne, szkoły organizują szereg 
działań, mających na celu przybliżenie społeczeństwu problemów 
dotykających środowiska przyrodniczego i propagowanie 
pozytywnych postaw. 

W naszej szkole prowadzonych jest wiele akcji w celu ochrony 
podniesienia świadomości ekologicznej i ochrony naszej planety. 
Zbierane są zużyte baterie, makulatura, plastikowe nakrętki. 
Niedługo zostaną zakupione pojemniki do segregacji odpadów i 
ustawione na korytarzach. Uczniowie będą mogli obejrzeć kabaret 
dotyczący segregacji odpadów, przeprowadzane są konkursy. 
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W   NUMERZE:  

- SPIS TREŚCI, CIEKAWE STRONKI, STOPKA REDAKCYJNA....2 
- DZIEŃ ZIEMI .....3 
- KAMPINOSKI PARK NARODOWY …. 4 
- NIETYPOWE ŚWIĘTA ..... 5 
- JAK KAŻDY Z NAS MOŻE CHRONIĆ ŚRODOWISKO? …. 6 - 7 
- HUMOR PRZYRODNICZY ....... 8 
- HUMOR PRZYRODNICZY (CD) ....... 9 
- REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO.....10 
- PYTANIA NA „6” ..... 11 
- ROZRYWKA (KRZYŻÓWKI) ...... 12 
 
CIEKAWE STRONKI 

http://www.zyraffa.pl/quizy 
http://www.rebusy.pl/quizy/przyroda/quiz-przyrodniczy-40/ 
http://www.jacezal.rzeszow.pl/?page_id=125 
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=przy
roda&methid=331633&page=subjectpage&item=6576 
http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=10 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIA NA „6” 
1. Podaj hasło tegorocznej Dnia Ziemi. 

2. Narysuj schematycznie dwa dowolne 
znaki ekologiczne, które można spotkać 
na opakowaniach. Co one oznaczają? 

3. Kiedy obchodzimy Międzynarodowy 
Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem? 

4. Co to są tzw. grochalskie piachy i gdzie one występują? 

5. Od kiedy na świecie, a od kiedy  w Polsce obchodzony jest 
Dzień Ziemi? W jakim celu powstał ten dzień (jedno, dwa 
zdania).  

6. Wymień dwa parki narodowe, które zostały wpisane  na 
światową listę rezerwatów 
biosfery UNESCO. 

7. Jak Ty możesz przyczynić się do 
ochrony środowiska? Podaj pięć 
sposobów. 

8. Podaj hasło co najmniej jednej z krzyżówek umieszczonych w 
ty numerze. 

9. Wymień dwa pomniki przyrody położone na 
terenie miasta Łuków. 

10. Ułóż hasło zachęcające do ochrony 
środowiska, 
np. segregacji 
odpadów. 

 

 

GAZETKĘ REDAGUJĄ: 
 

 Bartoszewski Mateusz kl. VI  
Krasuski Rafał kl. VI  

 
Pod kierunkiem pani Hanny Skorupa 
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Rozwiąż krzyżówki 

1.Np. pleśniak, drożdże, pieczarka. 
2.Charakterystyczna pogoda na danym obszarze. 
3. Np. Odra, Warta. 
4. Może być przyrody. 
5. Np. papier, puszka, ogryzek. 
6. …deszcze – opady z zanieczyszczeniami. 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół im. ks. Stanisława Brzóski w Zalesiu 

 

KWIECIEŃ 2014 
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