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PYTANIA NA „6” 

1. Z jaką prędkością rośnie włos w ciągu dnia? 

2. Jakie konkursy ekologiczne ogłoszone są w naszej szkole? 

3. Kiedy obchodzimy Dzień Ochrony 
Środowiska? 

4. Dzieci jakiej płci rodzi się więcej w Polsce? 

5. Podaj nazwę ptaka, który jest pasożytem 
lęgowym. 

6. Na terenie Nadleśnictwa Łuków wyznaczono 
dwa tereny Natura 2000. Podaj ich 
nazwę. 

7. Kiedy obchodzimy dzień Praw 
Zwierząt? 

8. Jak królicza mama może chronić 
swoje młode? – podaj jeden sposób. 

9. Podaj nazwę najmniejszego i 
największego ptaka. 

10. Ułóż hasło zachęcające do utrzymywania czystości w szkole,  
porządku w klasach, na 
korytarzach. 
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TYPOWE I NIETYPOWE ŚWIĘTA - MAJ 

1 maja – Ogólnopolskie Święto Kaszanki 

2 maja – Święto Polskiej Flagi  

3 maja – Dzień Słońca, Dzień bez komputera, Dzień Chorych 

na Astmę i Alergię  

4 maja – Dzień Strażaka, Hutnika, Stolarza i Kominiarza  

5 maja – Międzynarodowy Dzień Położnika  

8 maja – Dzień Zwycięstwa, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek  

10 maja – Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej  

12 maja – Światowy Dzień Ptaków Wędrownych  

13 maja – Światowy Dzień Chorego  

14 maja – Dzień Farmaceuty  

15 maja – Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki, Dzień 

bez Samochodu 

16 maja – Dzień Straży Granicznej  

17 maja – Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji  

18 maja – Międzynarodowy Dzień Muzeów  

19 maja – Międzynarodowy Dzień Mycia Brudnych Samochodów 

20 maja – Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń  

21 maja – Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego, Dzień Kosmosu  

22 maja – Dzień Praw Zwierząt  

23 maja – Dzień Spedytora  

24 maja – Dzień Cyrylicy, Europejski Dzień Parków Wodnych  

25 maja – Dzień Stemplarza, Piwowara, Mleka, Ręcznika, Dzień 

Bezpiecznego Kierowcy  

27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego  

29 maja – Dzień Działacza Kultury  

30 maja – Dzień Bez Stanika  

31 maja – Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego,  

Dzień Bociana Białego, Światowy Dzień bez Tytoniu  

 

 ŁUKÓW – OCHRONA PRZYRODY 

OBSZARY NATURA 2000 

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 

2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt 

oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do 

wdrażania sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.  

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:  

 - obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do 

ochrony populacji dziko żyjących ptaków, 

- specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska 

przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt. 

Na terenie Nadleśnictwa Łuków wyznaczono dwa obszary 

Natura 2000. Są to: Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 

2000 „Jata” oraz Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 

2000 „Lasy Łukowskie”. 

Obszar Ochrony Ptaków stanowi 11488,4 

ha i obejmuje kompleks leśny Lasów 

łukowskich. Na terenie obszaru znajdują 

się dwa rezerwaty przyrody: Jata i Topór. 

Duża ilość lasów stwarza doskonałe 

warunki do bytowania lelka (w okresie lęgowym obszar zasiedla co 

najmniej 1% krajowej populacji tego gatunku). 

Na terenie obszaru gniazduje ok. 120 gatunków 

ptaków. Do 

najcenniejszych 

należą: sowa 

błotna, gąsiorek, 

jarzębatka, lerka. 
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Tydzień ekologii w Zespole Szkół w Zalesiu  

 pod hasłem „Segreguję – zyskuję” 

w dniach 2 – 6 czerwca 2014 roku 

 

2 czerwca  (poniedziałek) 

 - Kampania informacyjna dotycząca zachowań ekologicznych i 
tygodnia ekologii. 
3 czerwca  (wtorek) 

- Przedstawienie ekologiczne ‘Nie ma mocnych” oraz „Przy studni”; 
- Konkurs „zabawka z odpadka” – czyli drugie życie śmieci – komisja 
konkursowa ocenia prace wykonane wcześniej przez chętnych 
uczniów; 
- „Mówię nie reklamówkom” – pokaz wykonanych samodzielnie toreb 
wielokrotnego użytku, wybranie najciekawszych, które zostaną 
nagrodzone; 
- Wręczenie nagród laureatom konkursu „Znam Polskie Parki 
Narodowe”. 

4 czerwca (środa) 
- Oglądanie filmów: „Felka rady jak segregować odpady”, „Rybek z 
Rybnika uczy segregować śmieci”, „Żyj z klasą i kasą - segregujemy 
śmieci”, „Bajka edukacyjna – proekologiczna” „Segregacja odpadów”  
- Konkurs klasowy na najciekawszy kącik ekologiczny w pracowni 
(klasie). 
 
5 czerwca  (czwartek) 

- Sprzątanie otoczenia szkoły – segregacja zebranych odpadów. 
 

6 czerwca (piątek) 

- Jestem Eko – wszyscy uczniowie szkoły ubrani na zielono (zielony 
element garderoby), podsumowanie konkursów, wręczenie nagród. 

 

LITRY TLENU 

W ciągu dnia przez płuca przechodzi około 10 000 

litrów powietrza, z czego pobierane jest 360 litrów 

tlenu. 

WŁOSY KRÓTKIE, CZY DŁUGIE? 

Włosy człowieka rosną z prędkością 0,35 mm w 

ciągu dnia. W ciągu miesiąca przyrastają więc o 

około 1 cm.  

LICZNE OWADY 

Spośród znanych nauce gatunków, 70% 

stanowią zwierzęta, a tylko 18% rośliny 

wyższe. Reszta to grzyby, glony, 

pierwotniaki i bakterie. Aż 2/3 wszystkich 

zwierząt to owady. 

 

NAJWIĘKSZY I NAJMNIEJSZY WŚRÓD 

PTAKÓW 

Największym żyjącym 

obecnie ptakiem jest struś 

afrykański (160 kg), a 

najmniejszym – koliber o 

nazwie trzmiela (1,5 grama).  

NAJSZYBSZE ZWIERZĘ 

Najszybszym zwierzęciem lądowym jest gepard, 

który potrafi biegać z prędkością 120 km/h.  
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CIEKAWOSTKI  PRZYRODNICZE 

KUKUŁKA – PASOŻYT WŚRÓD PTAKÓW 

Kukułka to pasożyt lęgowy (jedyny w Europie Środkowej) 

podrzucający jaja do cudzych gniazd. Znanych jest około 200 

gospodarzy, głównie wróblowatych, do 

których gniazd podrzucane są jaja (np. 

pliszka siwa, świergotek drzewny, 

gąsiorek, kopciuszek zwyczajny).Jednak 

ptaki bronią się przed oszustem kukułki, 

wyrzucają niechciane jajo albo 

opuszczają gniazdo. 

KRÓLICZY SPOSÓB NA OCHRONĘ 

MŁODYCH 

Królicza mama chroni swoje potomstwo 

zakopując je w norze. 

               

 

CHŁOPCY  GÓRĄ 

Na 100 dziewczynek rodzi się 106 

chłopców. 

 Liczba urodzeń chłopców rocznie 

jest o około 14 tysięcy większa od 

dziewczynek. W Polsce rocznie 

przychodzi na świat około 360 – 

380 tysięcy młodych kawalerów i 

małych dam.  
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„ZABAWKA Z ODPADKA” –  

CZYLI DRUGIE ŻYCIE ŚMIECI 

Organizator konkursu: Zespół Szkół w Zalesiu 

Osoba odpowiedzialna za organizację: Hanna Skorupa  

Data i miejsce przeprowadzenia konkursu: prace (zabawka lub inny 

przedmiot własnoręcznie przetworzony ze zużytego w nadal użyteczny) 

należy składać do dnia 2 czerwca 2014 roku do nauczyciela przyrody i 

biologii - Hanny Skorupa. 

Cel konkursu  

 Szerzenie wśród uczniów wiedzy o segregacji odpadów i 
możliwościach wykorzystywania surowców wtórnych.  

 Pobudzanie uczniów do praktycznego działania i zmniejszania ilości 
odpadów. 

 Kształtowanie pozytywnych nawyków związanych z wielokrotnym 
wykorzystywaniem przedmiotów.  

 Wskazywanie korzyści ekonomicznych i emocjonalnych związanych z 

własnoręcznym przetworzeniem przedmiotu zużytego  w nadal użyteczny. 

 Tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów. 

Forma konkursu 

Uczeń wykonuje zabawkę lub inny użyteczny przedmiot, wykorzystując 

odpady bądź przedmioty już nie są używane, które trafiają do śmieci. 

Ekopomysły na odpady można znaleźć na stronie: 

http://smieciodnowa.pl/wp-content/uploads/2013/12/prezentacja_3.pdf 

Uczestnicy konkursu  

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły 

(zarówno szkoła podstawowa jak i gimnazjum). 

Ocena prac  

Prace wykonane przez uczniów zostaną zaprezentowane na apelu 

szkolnym w dniu 3 czerwca (wystawka prac na sali gimnastycznej). 

Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają nagrody, 

dyplomy w dniu 6 czerwca. Oceniana będzie pomysłowość, praktyczność  

a także główny cel – wykorzystanie śmieci.  
8 
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REGULAMIN KONKURSU  

„MÓWIĘ NIE REKLAMÓWKOM” –  

CZYLI WYKONUJEMY EKO - TORBY  

(TORBY WIELOKROTNEGO UŻYTKU) 

Organizator konkursu: Zespół Szkół w Zalesiu 
Osoba odpowiedzialna za organizację: Hanna Skorupa  
Data i miejsce przeprowadzenia konkursu: prace (torby 
wielokrotnego użytku) należy składać do dnia 2 czerwca 2014 roku 
do nauczyciela przyrody i biologii - Hanny Skorupa. 
Cel konkursu  

 Popularyzacja ekologicznego stylu życia poprzez zainteresowanie 
korzystaniem z toreb wielokrotnego użytku; 

 Rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych uczniów; 
 

 Pobudzanie uczniów do praktycznego działania i zmniejszania ilości 
odpadów; 

 Kształtowanie pozytywnych nawyków związanych z wielokrotnym 
wykorzystywaniem przedmiotów.  

 Tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów. 

Forma konkursu 
Przedmiotem konkursu jest samodzielne opracowanie i 
własnoręczne wykonanie torby wielokrotnego użytku. Technika 
wykonania, surowiec, wielkość torby są dowolne. 
Uczestnicy konkursu  
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów naszej 
szkoły (zarówno szkoła podstawowa jak i gimnazjum). 
Ocena prac  
Prace wykonane przez uczniów zostaną zaprezentowane na apelu 
szkolnym w dniu 3 czerwca (wystawka na sali gimnastycznej). 
Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają nagrody i 
dyplomy w dniu 6 czerwca. Oceniana będzie pomysłowość, 
praktyczność  a także główny cel – możliwość wielokrotnego 
użytkowania torby. 

KONKURS KLASOWY 

NA NAJCIEKAWSZY KĄCIK EKOLOGICZNY  

W KLASIE (PRACOWNI) 

Organizator konkursu: Zespół Szkół w Zalesiu 

Osoba odpowiedzialna za organizację: Hanna Skorupa  

Data i miejsce przeprowadzenia konkursu: W dniu 5 czerwca 

2014 roku komisja składająca się z nauczycieli i uczniów dokona 

oceny kącików, wystaw, gazetek wykonanych przez poszczególne 

klasy w salach lekcyjnych i wyłoni zwycięzców.  

Cel konkursu  

 Kształtowanie postaw aktywności społecznej i włączanie się w 
inicjatywy służące ochronie środowiska naturalnego; 

 Rozwijanie kreatywności i zdolności uczniów; 
 

 Integracja uczniów z poszczególnych klas. 

Forma konkursu 

Kącik ekologiczny (gazetka, plakat) związany ze Światowym Dniem 

Ochrony Środowiska (5 czerwca), segregacją odpadów lub inny 

promujący zachowania ekologiczne  w każdej pracowni w szkole. 

Uczestnicy konkursu  
Uczniowie ze wszystkich klas w szkole (jeden kącik wykonany przez 
jedną klasę).  

Ocena prac  

W dniu 5 czerwca 2014 roku komisja składająca się z nauczycieli i 

uczniów dokona oceny kącików, wystaw, gazetek wykonanych prze 

poszczególne klasy w salach lekcyjnych i wyłoni zwycięzców. 

Wyróżnione klasy otrzymają dyplomy. Oceniana będzie 

pomysłowość, estetyczność, wkład pracy, trafność. 
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Prace wykonane przez uczniów zostaną zaprezentowane na apelu 

szkolnym w dniu 3 czerwca (wystawka prac na sali gimnastycznej). 

Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają nagrody, 

dyplomy w dniu 6 czerwca. Oceniana będzie pomysłowość, praktyczność  

a także główny cel – wykorzystanie śmieci.  
8 
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Tydzień ekologii w Zespole Szkół w Zalesiu  

 pod hasłem „Segreguję – zyskuję” 

w dniach 2 – 6 czerwca 2014 roku 

 

2 czerwca  (poniedziałek) 

 - Kampania informacyjna dotycząca zachowań ekologicznych i 
tygodnia ekologii. 
3 czerwca  (wtorek) 

- Przedstawienie ekologiczne ‘Nie ma mocnych” oraz „Przy studni”; 
- Konkurs „zabawka z odpadka” – czyli drugie życie śmieci – komisja 
konkursowa ocenia prace wykonane wcześniej przez chętnych 
uczniów; 
- „Mówię nie reklamówkom” – pokaz wykonanych samodzielnie toreb 
wielokrotnego użytku, wybranie najciekawszych, które zostaną 
nagrodzone; 
- Wręczenie nagród laureatom konkursu „Znam Polskie Parki 
Narodowe”. 

4 czerwca (środa) 
- Oglądanie filmów: „Felka rady jak segregować odpady”, „Rybek z 
Rybnika uczy segregować śmieci”, „Żyj z klasą i kasą - segregujemy 
śmieci”, „Bajka edukacyjna – proekologiczna” „Segregacja odpadów”  
- Konkurs klasowy na najciekawszy kącik ekologiczny w pracowni 
(klasie). 
 
5 czerwca  (czwartek) 

- Sprzątanie otoczenia szkoły – segregacja zebranych odpadów. 
 

6 czerwca (piątek) 

- Jestem Eko – wszyscy uczniowie szkoły ubrani na zielono (zielony 
element garderoby), podsumowanie konkursów, wręczenie nagród. 

 

LITRY TLENU 

W ciągu dnia przez płuca przechodzi około 10 000 

litrów powietrza, z czego pobierane jest 360 litrów 

tlenu. 

WŁOSY KRÓTKIE, CZY DŁUGIE? 

Włosy człowieka rosną z prędkością 0,35 mm w 

ciągu dnia. W ciągu miesiąca przyrastają więc o 

około 1 cm.  

LICZNE OWADY 

Spośród znanych nauce gatunków, 70% 

stanowią zwierzęta, a tylko 18% rośliny 

wyższe. Reszta to grzyby, glony, 

pierwotniaki i bakterie. Aż 2/3 wszystkich 

zwierząt to owady. 

 

NAJWIĘKSZY I NAJMNIEJSZY WŚRÓD 

PTAKÓW 

Największym żyjącym 

obecnie ptakiem jest struś 

afrykański (160 kg), a 

najmniejszym – koliber o 

nazwie trzmiela (1,5 grama).  

NAJSZYBSZE ZWIERZĘ 

Najszybszym zwierzęciem lądowym jest gepard, 

który potrafi biegać z prędkością 120 km/h.  
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TYPOWE I NIETYPOWE ŚWIĘTA - MAJ 

1 maja – Ogólnopolskie Święto Kaszanki 

2 maja – Święto Polskiej Flagi  

3 maja – Dzień Słońca, Dzień bez komputera, Dzień Chorych 

na Astmę i Alergię  

4 maja – Dzień Strażaka, Hutnika, Stolarza i Kominiarza  

5 maja – Międzynarodowy Dzień Położnika  

8 maja – Dzień Zwycięstwa, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek  

10 maja – Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej  

12 maja – Światowy Dzień Ptaków Wędrownych  

13 maja – Światowy Dzień Chorego  

14 maja – Dzień Farmaceuty  

15 maja – Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki, Dzień 

bez Samochodu 

16 maja – Dzień Straży Granicznej  

17 maja – Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji  

18 maja – Międzynarodowy Dzień Muzeów  

19 maja – Międzynarodowy Dzień Mycia Brudnych Samochodów 

20 maja – Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń  

21 maja – Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego, Dzień Kosmosu  

22 maja – Dzień Praw Zwierząt  

23 maja – Dzień Spedytora  

24 maja – Dzień Cyrylicy, Europejski Dzień Parków Wodnych  

25 maja – Dzień Stemplarza, Piwowara, Mleka, Ręcznika, Dzień 

Bezpiecznego Kierowcy  

27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego  

29 maja – Dzień Działacza Kultury  

30 maja – Dzień Bez Stanika  

31 maja – Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego,  

Dzień Bociana Białego, Światowy Dzień bez Tytoniu  

 

 ŁUKÓW – OCHRONA PRZYRODY 

OBSZARY NATURA 2000 

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 

2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt 

oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do 

wdrażania sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.  

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:  

 - obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do 

ochrony populacji dziko żyjących ptaków, 

- specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska 

przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt. 

Na terenie Nadleśnictwa Łuków wyznaczono dwa obszary 

Natura 2000. Są to: Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 

2000 „Jata” oraz Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 

2000 „Lasy Łukowskie”. 

Obszar Ochrony Ptaków stanowi 11488,4 

ha i obejmuje kompleks leśny Lasów 

łukowskich. Na terenie obszaru znajdują 

się dwa rezerwaty przyrody: Jata i Topór. 

Duża ilość lasów stwarza doskonałe 

warunki do bytowania lelka (w okresie lęgowym obszar zasiedla co 

najmniej 1% krajowej populacji tego gatunku). 

Na terenie obszaru gniazduje ok. 120 gatunków 

ptaków. Do 

najcenniejszych 

należą: sowa 

błotna, gąsiorek, 

jarzębatka, lerka. 
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W   NUMERZE:  

- SPIS TREŚCI, STOPKA REDAKCYJNA......2 

- ŁUKÓW – OCHRONA PRZYRODY .....3 

- TYDZIEŃ EKOLOGII W SZKOLE …. 4 

- KONKURS „ZABAWKA Z ODPADKA” ..... 5 

- KONKURS „MÓWIĘ NIE REKLAMÓWKOM” …. 6  

- KONKURS NA KĄCIK EKOLOGICZNY W KLASACH ….. 7 

- CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE ....... 8 

- CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE (CD) ....... 9 

- MAJOWE NIETYPOWE ŚWIĘTA.....10 

- PYTANIA NA „6” ..... 11 

- ROZRYWKA ..... 12 

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU        

W KONKURSACH – INFORMACJE 

W NUMEZRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIA NA „6” 

1. Z jaką prędkością rośnie włos w ciągu dnia? 

2. Jakie konkursy ekologiczne ogłoszone są w naszej szkole? 

3. Kiedy obchodzimy Dzień Ochrony 
Środowiska? 

4. Dzieci jakiej płci rodzi się więcej w Polsce? 

5. Podaj nazwę ptaka, który jest pasożytem 
lęgowym. 

6. Na terenie Nadleśnictwa Łuków wyznaczono 
dwa tereny Natura 2000. Podaj ich 
nazwę. 

7. Kiedy obchodzimy dzień Praw 
Zwierząt? 

8. Jak królicza mama może chronić 
swoje młode? – podaj jeden sposób. 

9. Podaj nazwę najmniejszego i 
największego ptaka. 

10. Ułóż hasło zachęcające do utrzymywania czystości w szkole,  
porządku w klasach, na 
korytarzach. 

 

 

GAZETKĘ REDAGUJĄ: 

 

 Martyna Wierzchowska  kl. VI 

Mateusz Bartoszewski kl. VI  

Rafał Krasuski kl. VI  

 

 

Pod kierunkiem pani Hanny Skorupa 
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1. Najczęściej na ten surowiec jest pojemnik niebieski. 

2. Święto to obchodzimy drugiego maja. 

3. Np. Jata, Kra Jurajska… 

4. Szerokobrzerzeg – owad chroniony. 

 

rebus 

 

 

 

 

 

Hasło …………………………………………………… 

Co oznacza to hasło? 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół im. ks. Stanisława 
Brzóski w Zalesiu 

 

        

      

   e     

      

 

MAJ 2014 

1 

 

1 

12 


	EKOSTWORKI  maj1
	EKOSTWORKI  maj2

