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PYTANIA NA „6” 
1. Podaj pięć zasad, bezpiecznych i zdrowych ferii zimowych. 

2. Co Ty będziesz robił (robiła) albo co robiłaś (robiłeś) podczas 

ferii, czy według Ciebie jest to zdrowe i bezpieczne? 

3. Podaj numery alarmowe. 

4. Kiedy w 2016 roku obchodzi się Dzień Bezpiecznego Internetu, jak nasza 

szkoła obchodzi ten dzień? 

5. Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? (Podaj co najmniej pięć zasad). 

6. Co to jest smog i gdzie pojawił się po raz pierwszy? 

7. W jakim kierunku od Twojego miejsca zamieszkania położony jest 

Drawieński Park Narodowy i w jakiej odległości (w przybliżeniu)? 

8. Podaj co najmniej 3 gatunki zwierząt zaliczanych do niedźwiedziowatych. 

9. Dlaczego warto wybrać się na wycieczkę do Londynu, co warto tam 

zwiedzić? 

10. Poleć koleżankom i kolegom ciekawe „stronki internetowe” – czego 

można się tam dowiedzieć? 

 

 

 

 

 

 

GAZETKĘ REDAGUJĄ: 

Martyna Wierzchowska kl. II B 

Rafał Krasuski kl. II B 

Mateusz Bartoszewski kl. II A 

ODPOWIEDZI NALEŻY 

DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE 

DO P. HANNY SKORUPA 

LUB DROGĄ MAILOWĄ NA 

ADRES hanias66@o2.pl DO 

DNIA 10 MARCA 2016 
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DWUTYGODNIOWA LABA… 
 

Ferie – dwa tygodnie zasłużonej laby, czas odpoczynku 
i zabawy dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców (od 
sprawdzania, czy odrobiona praca domowa, 
podpisywania uwag, budzenia do szkoły itp.). Dzieci 
chcą ten czas spędzić wyjątkowo i właśnie na te 
beztroskie chwile czekają.  

Gminy, miasta, szkoły organizują różne zajęcia, aby 
umilić ten czas. Są to gry, zabawy, konkursy, wyjazdy na 
łyżwy, basen i wiele innych atrakcji. 

Według prognoz pogody, w tym roku nie będą to „ferie 
zimowe” – brak zimy, tj. śniegu, mrozu. Ale, gdyby się 
jednak pojawił … 

Pamiętajcie, drogie koleżanki i koledzy, o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa. 

Po pierwsze - Przypominamy 
telefony alarmowe.  

Po drugie – Kodeks 
postępowania w czasie zimy   
(i nie tylko). 

1. Zjeżdżaj na sankach w miejscach 
położonych daleko od jezdni. 

2. Ślizgaj się na specjalnie 
przygotowanych ślizgawkach. 
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Pamiętaj, aby zabawa była 
bezpieczna. 

3. Nie wrzucaj kolegom śniegu 
za kołnierz, Nie rzucaj zbyt 
twardymi śnieżkami. 

4. Nie wsiadaj do samochodu z nieznajomymi. 

5. Przed wyjściem na dwór 
ubieraj się stosownie 
do pogody – pamiętaj o 
szaliku, czapce, 
rękawiczkach. 

6. Jadąc na nartach lub sankach 
nie czepiaj się żadnych pojazdów. 

7. Bądź widoczny na 
drodze - noś opaski 

odblaskowe lub kamizelki. 
8. Spędzaj jak najwięcej czasu 

na świeżym powietrzu. 

 

9. Gdy jesteś sam w domu, nie 
otwieraj obcym. 

10. Gdy warunki pogodowe nie 
pozwalają na zabawy na 
świeżym powietrzu – 
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przeczytaj książkę, pograj 
w gry planszowe z rodziną, 
poświeć czas na swoje 
zainteresowania, na które 
nie masz czasu w ciągu zajęć w szkole. 

11. Nie przesiaduj 
całymi godzinami 
przed komputerem, 
telewizorem – 

spędzaj czas z 
przyjaciółmi, 
znajomymi. 

 

 

 

 

 

Po trzecie – Baw się dobrze, 
pamiętając jednak o zdrowym rozsądku. 

Miłych ferii !!! 
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Niedźwiedziowate  – rodzina 

dużych, wszystkożernych (poza 

niedźwiedziem polarnym, który jest 

mięsożercą, i pandą wielką, która 

jest roślinożercą) ssaków drapieżny  

szeroko rozprzestrzenionych na 

półkuli północnej. W zapisie 

kopalnym znane są od miocenu. Wyewoluowały z psowatych. 

 

Niedźwiedź brunatny  – 

gatunek drapieżnego ssaka z 

rodziny niedźwiedziowatych. 

Zamieszkuje Azję, Europę 

Północną i Amerykę Północną. 

Niezagrożony wyginięciem. 

Niedźwiedź polarny ‐ nazywany także białym, 

należy do rodziny niedźwiedziowatych i jak 

inne gatunki niedźwiedzi, jest ssakiem sporych 

rozmiarów.  

W świecie niedźwiedzi 
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Niedźwiedziami określa się zwierzęta należące do rodziny 

niedźwiedziowatych (Ursidae). Chociaż gatunków 

niedźwiedziowatych mamy obecnie na kuli ziemskiej osiem i są 

między nimi znaczące różnice, wszystkie są zwierzętami sporych 

rozmiarów (od kilkudziesięciu do nawet 

kilkaset kilogramów, w zależności od 

gatunku), masywnymi, o krótkiej szyi i 

wydłużonej głowie, ze szczątkowym ogonem 

oraz silnymi, niedługimi łapami.  

 

Jeśli mielibyśmy okazję przyjrzeć się 

niedźwiedziowi z bliska, naszą uwagę z 

pewnością przykuje mocne uzębienie. Duże 

siekacze, mocne kły i masywne trzonowce to 

zęby przystosowane do gryzienia, rozrywania i 

rozcierania każdego rodzaju pokarmu. Grozę budzą ogromne pazury, 

stworzone do walki i kopania w ziemi. 

Ciekawe strony: 

http://niedzwiedzie.pl/ 

http://naszymidrogami.com/porady/sprzet‐i‐

podroz/niedzwiedzie‐poradnik‐cz‐i/ 

http://ciekawe.org/2015/09/20/smutna‐

przyszlosc‐niedzwiedzi‐polarnych/ 
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Drawieński Park 
Narodowy 

 

Teren 

Drawieńskiego 

Parku Narodowego i otuliny znajduje 

się na Równinie Drawskiej, która jest 

fragmentem Pojezierza 

Południowopomorskiego, w północno-

zachodniej Polsce. Zajmuje centralną 

część kompleksu leśnego zwanego Puszczą Drawską. DPN w 

całości położony jest w zlewni rzeki Drawy, która razem ze 

swoim dopływem - Płociczną, stanowią jego główną oś 

hydrograficzną. Obie rzeki płyną przez szeroki pas sandrów, 

które powstały z piasków usypanych przez wody topniejącego 

lodowca spływające ku pradolinie Toruńsko - Eberswaldzkiej. 

Drawieński Park 

Narodowy został 

utworzony 1 maja 1990 

roku w celu ochrony 

młodoglacjalnego 

krajobrazu równin 

sandrowych z 

ekosystemami wodno-
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leśnymi, całym bogactwem występujących tu gatunków: roślin, 

zwierząt i grzybów oraz ukrytych wśród puszczańskich lasów 

elementów dziedzictwa kulturowego. 

 

 

Więcej informacji na temat Parku tutaj: http://dpn.pl/ 

 

 

 

Położenie pogranicze woj. zachodniopomorskiego, 
lubuskiego i wielkopolskiego 

Data utworzenia 1 maja 1990 

Powierzchnia 
• leśna 
• uprawna 
• wodna 

114,41 km² 
96,14 km² 
3,86 km² 
9,37 km² 

Pow. ochrony 
• ścisłej 
• częściowej 
• krajobrazu 

 
3,68 km² 
103,89 km² 
5,85 km² 

Powierzchnia 

otuliny 

408,96 km² 

Długość szlaków 
turystycznych 

77 km 

Odwiedzających rocznie 25 tys. (w 2003 roku: 
kajakarze 8411, 
biwakowicze 6321, 
wędkarze 1829, 
wycieczki 791) 

Siedziba Drawno 
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Londyn – miasto będące stolicą Wielkiej 

Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części. 

Położony nad Tamizą, jest trzecim największym 

miastem Europy po Moskwie i Stambule; jest także 

największym miastem Unii Europejskiej i jednym z większych 

miast świata zarówno w skali samego miasta, jak i aglomeracji. 

Liczba mieszkańców Londynu (w granicach tzw. Wielkiego 

Londynu) wynosi ok. 8,4 mln (2013 r.) na obszarze 1572 km²; 

cała zaś aglomeracja londyńska, łącznie ze wszystkimi 

przyległymi miejscowościami 

liczy ok. 13 mln 

mieszkańców (obszar tzw. 

metropolia). Około 20% 

mieszkańców pochodzi 

z Azji, Afryki i Karaibów. 

 

Parki 

Zielone przez cały rok drzewa i 

krzewy, zadbane trawniki i czyste 

alejki - to obraz większości 
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londyńskich parków, skwerów i ogrodów. W każdej większej 

dzielnicy znajdziemy wielki park, w którym każdego dnia 

wypoczywają setki osób. Będąc w parku często można się 

natknąć na wpół oswojone wiewiórki i lisy, które wabione 

pożywieniem, chętnie zbliżają się do karmiących je ludzi. 

Niektórzy mówią że Londyn 

należy do miast, w którym 

znajduje się najwięcej parków na 

świecie. Najbardziej znany to 

oczywiście Hyde Park, popularne 

są też Regent's Park, Green Park, 

St James's Park czy nieco 

oddalony od centrum Greenwich 

Park. W mieście znajduje się również kilka ogrodów 

zoologicznych oraz popularny ogród botaniczny - Kew 

Gardens.  

 

Ciekawostki 

 W 1949 r. zegar opóźnił się o 41 minut, po tym jak stado 

ptaków usiadło na wskazówce pokazującej minuty. 

 W 1962 r. zegar wybił Nowy Rok dziesięć minut za późno, z 

powodu dużego nagromadzenia się śniegu na jego 

wskazówkach. 
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 W 1952 gdy autobus przejeżdżał przez Tower Bridge, most 

zaczął się podnosić, na szczęście nikomu nic się nie stało. 

 Najstarszym systemem metra na świecie jest londyńskie 

"Underground". 

 Londyn był pierwszym 

miastem, w którym pojawił się 

smog. Pierwszy raz 

zaobserwowano to zjawisko 

już w połowie XVII wieku. 

 Heathrow to największe 

lotnisko w Europie.  

 Średnia prędkość ruchu samochodowego w Londynie to 19 

km/h. 

 Co dziesiąte dziecko mieszkające 

w Londynie nie wie, jak nazywa się 

stolica Wlk. Brytanii. 

Ciekawe strony: 

http://www.londyn.webd.pl/O%20Lo

ndynie_1.html 

http://pl.tripadvisor.com/Attractions-g186338-Activities-c47-

London_England.html 

http://www.topnaj.pl/najciekawsze-miejsca-w-londynie/ 
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Na lekcji biologii pani pyta Kazia: 

-Co to jest? 

-Szkielet. 

-Czego? 

-Zwierzęcia. 

-Ale jakiego? 

-Nieżywego! 

 

 

Słoń kąpie się w jeziorze. 

Mrówka z nad brzegu 

krzyczy: 

-Słoniu wyjdź z wody... 

-Zaraz... 

-Słoniu wyjdź z wody... 

Słoń wychodzi z wody i pyta: 

-Co chciałaś...? 

Mrówka odpowiada: 

-Chciałam zobaczyć czy 

nie włożyłeś moich 

kąpielówek. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                               Z okazji Walentynek 

Życzymy dużo miłości, 

Szczęścia z ukochaną osobą 

I radości w smutne dni. 

Życzy Redakcja Gazetki „Ekostworki”  
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