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W   NUMERZE:  

- SPIS TREŚCI, STOPKA REDAKCYJNA, PYTANIA NA „6”...........2 

- SPRZĄTANIE ŚWIATA 2015 ……....3- 4 

- ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY ……….. 5 

- MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY WARSTWY OZONOWEJ …….... 6 

- GRZYBY ………. 7 - 8  

- KSIĘŻYC …….... 9 - 11 

- HUMOR SZKOLNY ........... 12 

Witamy w nowym roku szkolnym. Samych sukcesów edukacyjnych, i nie tylko, życzą 

redaktorzy gazetki. Zachęcamy do czytania i odpowiedzi na pytania. Za poprawne 

rozwiązanie możecie otrzymać 6 jako cząstkową ocenę z przyrody (SP) lub biologii (gimn.) 

 

 Pytania na „6” 

1. Kiedy, w tym roku, obchodzona jest akcja sprzątania świata i pod jakim hasłem? 

2. Jakie znaczenie dla nas ma ozon? 

3. Jakie zwierzę hodowane jest w Roztoczańskim Parku Narodowym? 

4. Ile parków narodowych utworzono  w Polsce? 

5. Wymień co najmniej dwa parki narodowe, do których odbywał się wyjazd z naszej 

szkoły. 

6. O jakiej najważniejszej zasadzie trzeba pamiętać zbierając grzyby. 

7. Kto jako pierwszy stanął na księżycu? 

8. Czy grzyby mają korzenie? 

9. Ułóż hasło zachęcające do segregowania odpadów. 

10. Sprawdź, czy buda Twojego pieska (jeśli posiadasz) jest wystarczająco ciepła, by 

zwierzątko nie marzło podczas zbliżającej się zimy. Jeśli nie, przyczyń się do jej ocieplenia. 

Pamiętaj, aby piesek zawsze miał wodę i nie był głodny. 

 

Odpowiedzi należy wysyłać na adres hanias66@o2.pl lub dostarczyć do  

p. Hanny Skorupa w terminie do 20 października 2015 roku.  
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 Rafał Krasuski kl. II B 

Mateusz Bartoszewski kl. II A 
 

 

 

Pod kierunkiem pani Hanny Skorupa 

 

11 



3 
 

 

 

Święto „Sprzątanie Świata” 

obchodzimy w trzeci 

weekend września. Jest to 

więc święto ruchome. 

Sprzątanie Świata to 

coroczna akcja, w której 

biorą udział wszyscy, którym nie jest obojętny los i wygląd naszej 

przestrzeni.  

W tych dniach w wielu miastach w Polsce i na świecie ludzie 

zbierają się w parkach, lasach itp. organizując zbiórkę odpadów 

wyrzucanych przez resztę społeczeństwa.  

Najczęściej w zbiórce biorą udział dzieci ze szkół, ale coraz 

częściej przyłączają się do akcji także inne środowiska. 
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Wyprawa - poprawa” - pod takim hasłem ruszyła tegoroczna 

akcja Sprzątania świata – Polska.  

W ramach tegorocznej edycji kampanii zwracamy uwagę na rolę, 

jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. 

Wskazanie, że poza obowiązkami, mamy również prawa, a 

jednym z nich jest prawo do tego, żeby się domagać 

rozwiązywania przez gminy takich problemów jak np. dzikie 

wysypiska. Do tego potrzebna na będzie wiedza i chęć 

współuczestniczenia w działaniach podejmowanych dla czystego 

środowiska. 

Nasza szkoła co roku uczestniczy w akcji sprzątania. 

Porządkujemy otoczenie naszej szkoły, pobliskie miejscowości. 

W szkole odbywa się selektywna 

zbiórka odpadów. 
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Roztoczański Park Narodowy 
To park narodowy położony w środkowo-wschodniej części Polski, na 

Roztoczu, utworzony 10 maja 1974. Dyrekcja parku ma swoją siedzibę 

w Pałacu Plenipotenta w Zwierzyńcu. Symbolem parku jest konik 

polski. 
W Roztoczańskim Parku Narodowym istnieje hodowla koników 

polskich. Zainicjował ją w 1982 prof. dr hab. Mirosław Kownacki. Koniki 

mogą biegać po specjalnym wyznaczonym terenie przeznaczonym na 

ten cel, który ma obecnie powierzchnię 180 ha. Zwierzęta żyją tam bez 

ingerencji człowieka, dokarmiane są tylko w czasie zimy. 

Do pełniejszej ochrony stworzono na terenie parku 5 obszarów ochrony 

ścisłej: 

 obszar ochrony ścisłej Bukowa Góra, 

 obszar ochrony ścisłej Czerkies, 

 obszar ochrony ścisłej Jarugi, 

 obszar ochrony ścisłej Międzyrzeki, 

 obszar ochrony ścisłej Nart. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Obszar_ochrony_%C5%9Bcis%C5%82ej_Czerkies
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obszar_ochrony_%C5%9Bcis%C5%82ej_Jarugi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obszar_ochrony_%C5%9Bcis%C5%82ej_Mi%C4%99dzyrzeki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obszar_ochrony_%C5%9Bcis%C5%82ej_Nart
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Międzynarodowy  Dzień Ochrony Warstwy 

Ozonowej 

 

To coroczne święto ustanowione 

przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  

19 grudnia 1994 roku obchodzone  

16 września w rocznicę podpisania 

 Protokołu Montrealskiego (1987) w sprawie substancji 

zubożających warstwę ozonową. 

Obchody Dnia mają na celu propagowanie działań 

służących realizacji celów Protokołu i jego aneksów w 

sprawie ochrony warstwy ozonowej, która chroni Ziemię 

 i życie na niej przed nadmiernym promieniowaniem 

słonecznym. Stanowiąca kruchą powłokę gazową warstwa 

ozonowa chroni Ziemię przed nadmiernym działaniem 

promieni słonecznych i w ten sposób pomaga zachować 

życie na naszej planecie. Zanik warstwy ozonowej 

powoduje cieplenie klimatu, które może mieć niszczący 

wpływ na biosferę. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3lne_ONZ
https://pl.wikipedia.org/wiki/16_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Protok%C3%B3%C5%82_Montrealski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ozonosfera
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBycie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_s%C5%82oneczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_s%C5%82oneczne
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Grzyby 

Grzyby– królestwo należące do domeny jądrowców. Istnienie 

grzybów zaobserwowano we wszystkich strefach klimatycznych, 

przede wszystkim na 

lądach, rzadziej w 

wodach. Do tej pory 

opisano ok. 120 

tysięcy gatunków 

grzybów. Szacuje się, 

że co roku 

charakteryzuje się 

średnio 1700 nowych 

gatunków grzybów. Korzy-stając z danych uzyskanych z 

obszarów, na których rozpoznano większość organizmów 

żywych, przypuszcza się, że istnieje ok. 1,5 miliona gatunków 

grzybów (5 razy więcej 

niż roślin nasiennych). 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Domena_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eukarionty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny_nasienne
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Grzyby jadalne – grzyby o różnej 

przynależności systematycznej 

produkujące jadalne owocniki, 

które po odpowiednim 

przyrządzeniu, nie powodują u 

człowieka żadnych dolegliwości. W 

większości zbierane tylko ze stanu 

dzikiego, tylko nieliczne są 

uprawiane (pieczarki, boczniaki).  

 

 

 

 

Grzyby trujące –

grupa grzybów, zwłaszcza 

kapeluszowych, 

zawierających substancje 

trujące w ilościach                    

toksycznych dla ludzi. 

Pamiętaj!  Zbieraj tylko te grzyby, co do których jesteś 

całkowicie pewny, że są one jadalne. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzyby
https://pl.wikipedia.org/wiki/Owocnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pieczarka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boczniak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzyby
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trucizna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trucizna
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Księżyc 
Księżyc – jedyny naturalny satelita Ziemi. Jest piątym co do 

wielkości księżycem w Układzie Słonecznym. Przeciętna 

odległość od środka Ziemi do środka Księżyca to 384 403 km, co 

stanowi mniej więcej trzydziestokrotność średnicy ziemskiej. 

Średnica Księżyca wynosi 3474 km, nieco więcej niż 1/4 średnicy 

Ziemi. Oznacza to, że objętość Księżyca wynosi około 1/50 

objętości kuli ziemskiej.  

Przyspieszenie grawitacyjne na jego powierzchni jest blisko 6 

razy słabsze niż na Ziemi. Księżyc wykonuje pełny obieg wokół 

Ziemi w ciągu 27,3 dnia (tzw. miesiąc syderyczny), a okresowe 

zmiany w geometrii układu Ziemia- Księżyc- Słońce powodują 

występowanie powtarzających się w cyklu 29,53-dniowym 

(tzw. miesiąc synodyczny) faz Księżyca. 

Księżyc to jedyne ciało niebieskie, do którego podróżowali i na 

którym wylądowali ludzie. Do tej pory na księżycowym globie 

stanęło 12 osób. Pierwszym sztucznym obiektem w historii, który 

przeleciał blisko Księżyca, była 

wystrzelona przez Związek 

Radziecki sonda kosmiczna Łuna 

1; Łuna 2 jako pierwszy statek 

osiągnęła powierzchnię ziemskiego 

satelity, zaś Łuna 3 jeszcze w tym 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Naturalny_satelita
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_S%C5%82oneczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przyspieszenie_grawitacyjne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miesi%C4%85c_gwiazdowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82o%C5%84ce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miesi%C4%85c_synodyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Faza_Ksi%C4%99%C5%BCyca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cia%C5%82o_niebieskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sonda_kosmiczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81una_1
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81una_1
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81una_2
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81una_3
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samym roku, co poprzedniczki – 1959 – wykonała pierwsze 

zdjęcia niewidocznej z Ziemi strony Księżyca.  

Pierwszym statkiem, który przeprowadził udane miękkie 

lądowanie była Łuna 9, zaś pierwszym bezzałogowym pojazdem 

umieszczonym na orbicie Księżyca – Łuna 10 (oba w 1966).  

Amerykański program Apollo obejmował misje załogowe, 

zakończone 6 lądowaniami w latach 1969–1972. Eksploracja 

powierzchni Księżyca przez ludzi została przerwana wraz z 

zakończeniem lotów Apollo, ostatnią misją bezzałogową była 

radziecka Łuna 24 w 1976 roku. Dopiero w 2013 roku na 

powierzchni Księżyca wylądowała chińska sonda Chang’e 3 z 

łazikiem Yutu. 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsi ludzie na księżycu 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niewidoczna_strona_Ksi%C4%99%C5%BCyca
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81una_9
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81una_10
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Program_Apollo
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81una_24
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chiny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chang%E2%80%99e_3
http://pl.wikipedia.org/wiki/Yutu
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 Neil Armstrong – dowódca, 

 Edwin Aldrin – pilot modułu księżycowego (lądownika), 

 Michael Collins – pilot modułu dowodzenia. 

Start nastąpił w dniu 16 lipca 1969 z Centrum Lotów 

Kosmicznych na Przylądku Canaveral. Początek lotu Apollo 11 

spędził na orbicie okołoziemskiej, następnie udał się w trasę 

liczącą 384 400 km. Ponieważ lądownik znajdował się pod 

modułem załogowym, wykonano operację polegającą na 

tymczasowym odłączeniu modułu księżycowego, obrocie reszty 

statku o 180° i ponownym przyłączeniu lądownika, który teraz 

umieszczony był z przodu. Po trzech dniach Apollo 11 wszedł na 

orbitę Księżyca. Moduł księżycowy który został odłączony i 

rozpoczął historyczne lądowanie. Astronauci wylądowali na 

Księżycu 20 lipca 1969 roku. Wkrótce Neil Armstrong przekazał 

Ziemi radosną wiadomość – „Orzeł wylądował”. 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong
http://pl.wikipedia.org/wiki/Buzz_Aldrin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Modu%C5%82_ksi%C4%99%C5%BCycowy_LM
http://pl.wikipedia.org/wiki/Michael_Collins_(astronauta)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Modu%C5%82_Dowodzenia/Serwisowy_CSM#Modu.C5.82_dowodzenia_.28CM.29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Kosmiczne_imienia_Johna_F._Kennedy%E2%80%99ego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Kosmiczne_imienia_Johna_F._Kennedy%E2%80%99ego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Canaveral
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-Dlaczego jesień to 

najbardziej niebezpieczna 

pora? roku? -

Bo można dostać z liścia.   

 

 

 
 
Co ma łyżka 
wspólnego z jesienią?  
 
JE SIĘ NIĄ. 

 

 

 

 

 


