
 

 

 

 

 

1.Miesiąc, w którym jest najwięcej dni świątecznych (np. Boże 
Narodzenie). 

2.Tym sposobem pomagamy zwierzętom. 

3.Często podczas zimy nam dokucza. 

4.Obszar natura 2000 na terenie gminy Łuków. 
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PYTANIA NA „6” 

1. Z jakim parkiem narodowym 
graniczy Tatrzański Park 
Narodowy? 

2. Co zrobić, aby być widocznym 
na drodze, szczególnie po 
zmroku? 

3. Ile lat ma Dąb Wolności znajdujący się w Łukowie? 

4. Podaj cztery dowolne zasady, którymi należy się kierować 
podczas dokarmiania zwierząt zimą. 

5. Podaj nazwy dwóch roślin charakterystycznych dla 
Tatrzańskiego Parku Narodowego. 

6. Co jest symbolem Poleskiego parku Narodowego? 

7. Wymień 8 form ochrony przyrody występujących w Polsce? 

8. Nieznajomy zatrzymuje samochód i chce podwieźć  Ciebie do 
szkoły. Co robisz – wsiadasz do samochodu, czy odmawiasz i 
idziesz pieszo? (uzasadnij jednym zdaniem). 

9. Gdzie znajduje się głaz narzutowy upamiętniający 750 – lecie 
Łukowa? 

10.  Ułóż hasło zachęcające do 
aktywnego i bezpiecznego 
spędzania wolnego czasu 
podczas zimy. 
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Pod kierunkiem pani Hanny Skorupa 
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HUMOR SZKOLNY 

Co to jest lekcja? 
- Jest to dłuższy okres potrzebny do przygotowania się do krótkiej 
przerwy. 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje?  
- Po obiedzie. 
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 
- Bo jestem na diecie. 

Pani zadaje w szkole takie zadanie domowe: 
„napiszcie zdania". Jasiu przychodzi do domu i 
mówi do mamy: 
- Mamo pomóż mi napisać zdania. 
- Nie mam czasu! 
Jasiu zapisał i poszedł do taty: 
- Tato pomóż mi napisać zdania.  
- Czytam gazetę! 
Jasiu zapisał i poszedł. Później usłyszał za oknem "Podwieźć 
panią?!" i też to zapisał. Na drugi dzień pani w szkole mówi do Jasia: 
- Przeczytaj twoje zadanie. 
- Nie mam czasu! 
- Jasiu! 
- Czytam gazetę! 
- Jasiu bo zaraz pójdę po dyrektora!!! 
- Podwieźć panią?! 

Ojciec sprawdza czego syn nauczył się w szkole. 
- No proszę, zastanów się dobrze. Miałeś dziesięć jabłek, zjadłeś 
dwa, ile Ci zostało? 
- Nie wiem, my w szkole liczyliśmy na śliwkach. 

 

 

 

Tatrzański Park Narodowy został utworzony w 1954 roku. 
Znajduje się w woj. małopolskim. Powierzchnia parku wynosi 21 164 
ha (w tym 11 514 pod ochroną ścisłą). Siedzibą dyrekcji 
jest Zakopane. Obejmuje północną część masywu Tatr. 

Występuje tu krajobraz wysokogórski uformowany w okresie 
plejstocenu przez lodowce górskie. Wysokie, strome szczyty 
(najwyższy Rysy – 2499 m n.p.m.) rozcinają głębokie źleby i rynny. 

Rozwinięte zjawiska krasowe – jaskinie (np. Wielka Śnieżna, Mylna 
Mroźna), wywierzyska.  
Malownicze jeziora wysokogórskie (m.in. Czarny Staw pod Rysami,  
Morskie Oko, Czarny Staw Gąsienicowy). 

 
Charakterystyczne rośliny   i 
zwierzęta: szarotka 
alpejska, ostróżka 
tatrzańska, świstak, 
kozica. 

 

Tatrzański Park Narodowy na 
południu graniczy z parkiem 
narodowym Słowacji (TANAP), 
wspólnie z którym stanowi 
Międzynarodowy Rezerwat Biosfery 
(utworzony 1992 przez UNESCO). 
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DOKARMIANIE ZWIERZĄT 

Dokarmianie ptaków ma na celu ułatwienie im 
przetrwania zimy. 
Należy jednak pamiętać 
o kilku zasadach. 

- raz rozpoczętego  
dokarmiania nie należy przerywać; 

- dokarmianie można zakończyć dopiero 
wiosną; 

- podstawą zimowej karmy powinny stanowić takie składniki jak: 
tłuszcz zwierzęcy, nasiona oleiste  (słonecznik – najlepiej łuskany, 
rzepak, dynia), nasiona zbóż, owoce dziko 
rosnące; 

-   karma powinna być stała i stale 
uzupełniana w karmniku; 

- nie wolno wykładać solonych produktów, 
zwłaszcza solonej słoniny i mięsa, gdyż 
skazalibyśmy ptaki na męczarnię i śmierć; 

- pieczywo używamy jako dodatek, a nie karmę główną – pieczywo 
kwaśnieje w przewodzie pokarmowym ptaków, powodując choroby, 
nie może być spleśniałe, powinno być rozdrobnione; 

- kaczki i łabędzie lubią gotowane, niesolone warzywa; 

- miejsce wykładania karmy powinno być 
niedostępne dla czworonożnych drapieżników, 
zwłaszcza kotów. 

CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE 

KOSMICZNA CISZA 
Powietrze pomaga rozchodzić się dźwiękom. 
Tam, gdzie nie ma powietrza, np. w kosmosie,  
próżni, panuje kompletna cisza. 

EFEKT CIEPLARNIANY 
W ciągu 100 lat, czyli od początku wieku XX  do 
początku wieku XXI na ziemi zaobserwowano 
wzrost średnich temperatur o około 0,7 o C. Na 
biegunach wzrost średnich temperatur był jeszcze 
wyższy: na Arktyce średnio rocznie o 3 0C, a 
temperatura zimowa o 7 0C. 

REKORD KASZALOTA 
Kaszalot potrafi najdłużej wytrzymać bez 
powietrza pod wodą. Co około godzinę 
wynurza się, aby zaczerpnąć powietrza i 
znowu płynie sobie dalej. 

 

POTRZEBNE ROŚLINY 
Jedna sosna wyprodukuje w ciągu godziny tyle 
tlenu, ile potrzeba trzem osobom w ciągu dnia. 

 

KAP, KAP, KAP 
Jeśli niedokładnie zakręcisz kran i będzie z niego 
kapać woda, to w ciągu doby może wyciec aż 20 
litrów (to całe wiadro). Pamiętaj o dokręcaniu kranu. 
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STYCZNIOWE NIETYPOWE ŚWIĘTA  
1 stycznia – Światowy Dzień Kaca, Światowy Dzień Pokoju  

3 stycznia – Święto Powstania Ludowego w Burkina Faso 

4 stycznia – Urodziny króla Samoa 

6 stycznia – Dzień Filatelisty 

7 stycznia – Dzień Dziwaka 

8 stycznia – Dzień Elvisa Presleya 

9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody 

11 stycznia – Dzień Wegetarian 

13 stycznia – Dzień Wzajemnej Adoracji 

14 stycznia – Dzień Ukrytej Miłości, Dzień Osób Nieśmiałych 

15 stycznia – Dzień Wikipedii 

16 stycznia – Dzień Pikantnych Potraw 

18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka 

19 stycznia – Święto Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury 

20 stycznia – Dzień Męczenników (Azerbejdżan) 

21 stycznia – Dzień Babci 

22 stycznia – Dzień Dziadka, Dzień Jedności Ukrainy 

23 stycznia – Dzień bez Opakowań Foliowych 

24 stycznia – Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 

25 stycznia – Dzień Sekretarki i Asystentki 

26 stycznia – Światowy Dzień Celnictwa, Dzień Transplantologii 

27 stycznia – Międzynarodowy Dzień Pamięci  Ofiarach Holokaustu 

28 stycznia – Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko Wojnie Nuklearnej 

29 stycznia – Dzień Męczenników (Nepal) 

31 stycznia – Międzynarodowy Dzień Przytulania (obchodzony także 24 czerwca) 
 

POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE ŁUKOWA 

Łuków to miasto położone najbliżej naszej szkoły. Każdy z Was 
bywał tam wielokrotnie. Czy jednak znamy jego przyrodę? Będziemy 
ją przybliżać w kolejnych „Ekostworkach”. Zaczynamy od pomników 
przyrody.  

W Łukowie znajdują się dwa pomniki 
przyrody. Jednym z nich jest Dąb Wolności. 
Jest to dąb szypułkowy posadzony w 
listopadzie 1918 roku, po zakończeniu I 
wojny światowej. Znajduje się na skwerze na 
Placu Narutowicza (przy kościele 
Przemienienia Pańskiego). Ma 18 metrów 
wysokości, a obwód wynosi 273 cm. 

 

Drugi, to głaz narzutowy z 
tablicą dla upamiętnienia 750 – 
lecia miasta Łuków  (1233 – 
1983 - 750 lat Łukowa). Głaz 
ma 230 cm wysokości, a jego 
obwód wynosi 681 cm. Głaz 
znajduje się na skwerze  przy 

ulicy Piłsudskiego.  
 

Oba chronione obiekty przyrodnicze są jednocześnie pamiątkami 
historycznymi. 

Przebywając w Łukowie, zachęcamy do odwiedzenia tych miejsc. 
Położone są one blisko siebie, w centrum miasta.  
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JAK BEZPIECZNIE I ZDROWO SPĘDZIĆ  
FERIE ZIMOWE? 

 
1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być 
pewnym wytrzymałości tafli lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie 
jeździć na łyżwach, skorzystaj z przygotowanych lodowisk – 
miejsc do tego przeznaczonych. 
 
2. Wybieraj bezpieczne 
miejsca do zabawy – z dala od 
ulic, mostów, torów 
kolejowych! 
 
3. Zjeżdżaj na sankach, 
nartach z górek, które 

znajdują się daleko od jezdni! 
 
4. Zawsze bądź widoczny na drodze dzięki 
elementom odblaskowym! Zimą szybko 
zapada zmrok! 
 
5. Zawsze informuj rodziców/opiekunów 
gdzie i z kim będziesz przebywał! 
 
6. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, 
przed zapadnięciem zmroku! 

 
7. Najbezpieczniej jest bawić 
się pod opieką dorosłych, 
opiekunów. 
 
8. Korzystaj ze 
zorganizowanych form 
wypoczynku – tam jest 
bezpiecznie! 
 

9. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. 
Nie przyjmuj od nich prezentów, nie 
oddalaj się z nieznajomym. 
 
10. Rzucając śniegowymi kulkami 
zwróć uwagę czym, gdzie i w kogo 
rzucasz np. nie mogą to być 
przechodnie, okna lub 
przejeżdżające samochody – można stać się sprawcą groźnego 
wypadku! Kulka śniegowa powinna być miękka i nie zawierać 
twardych, ostrych przedmiotów. Nigdy nie celuj w głowę!  
 
11. Kulig może być zorganizowany tylko 
poza obszarem dróg publicznych.  
 
12. Zaczepianie sanek do pojazdów 
mechanicznych (samochód, motocykl) jest 
niebezpieczne! 
 
13. Ubieramy się stosownie do temperatury 
panującej na dworze. 
 

14. W zimowe dni 
widoczność na 
drodze jest ograniczona i kierowcy 
potrzebują więcej czasu do zahamowania 
pojazdu. Na 
jezdnię 
wchodź 
uważnie i 
spokojnie, 
rozejrzyj 
się. 

 
15. Dbaj o zdrowie i higienę. 
Pamiętaj o zasadach zdrowego stylu 
życia i odżywiana oraz o zachowaniu 
podstawowych zasad higieny, które pomogą uchronić cię przed 
zachorowaniem na grypę i infekcję grypopodobne. 
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panią?!" i też to zapisał. Na drugi dzień pani w szkole mówi do Jasia: 
- Przeczytaj twoje zadanie. 
- Nie mam czasu! 
- Jasiu! 
- Czytam gazetę! 
- Jasiu bo zaraz pójdę po dyrektora!!! 
- Podwieźć panią?! 

Ojciec sprawdza czego syn nauczył się w szkole. 
- No proszę, zastanów się dobrze. Miałeś dziesięć jabłek, zjadłeś 
dwa, ile Ci zostało? 
- Nie wiem, my w szkole liczyliśmy na śliwkach. 

 

 

 

Tatrzański Park Narodowy został utworzony w 1954 roku. 
Znajduje się w woj. małopolskim. Powierzchnia parku wynosi 21 164 
ha (w tym 11 514 pod ochroną ścisłą). Siedzibą dyrekcji 
jest Zakopane. Obejmuje północną część masywu Tatr. 

Występuje tu krajobraz wysokogórski uformowany w okresie 
plejstocenu przez lodowce górskie. Wysokie, strome szczyty 
(najwyższy Rysy – 2499 m n.p.m.) rozcinają głębokie źleby i rynny. 

Rozwinięte zjawiska krasowe – jaskinie (np. Wielka Śnieżna, Mylna 
Mroźna), wywierzyska.  
Malownicze jeziora wysokogórskie (m.in. Czarny Staw pod Rysami,  
Morskie Oko, Czarny Staw Gąsienicowy). 

 
Charakterystyczne rośliny   i 
zwierzęta: szarotka 
alpejska, ostróżka 
tatrzańska, świstak, 
kozica. 

 

Tatrzański Park Narodowy na 
południu graniczy z parkiem 
narodowym Słowacji (TANAP), 
wspólnie z którym stanowi 
Międzynarodowy Rezerwat Biosfery 
(utworzony 1992 przez UNESCO). 
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PYTANIA NA „6” 

1. Z jakim parkiem narodowym 
graniczy Tatrzański Park 
Narodowy? 

2. Co zrobić, aby być widocznym 
na drodze, szczególnie po 
zmroku? 

3. Ile lat ma Dąb Wolności znajdujący się w Łukowie? 

4. Podaj cztery dowolne zasady, którymi należy się kierować 
podczas dokarmiania zwierząt zimą. 

5. Podaj nazwy dwóch roślin charakterystycznych dla 
Tatrzańskiego Parku Narodowego. 

6. Co jest symbolem Poleskiego parku Narodowego? 

7. Wymień 8 form ochrony przyrody występujących w Polsce? 

8. Nieznajomy zatrzymuje samochód i chce podwieźć  Ciebie do 
szkoły. Co robisz – wsiadasz do samochodu, czy odmawiasz i 
idziesz pieszo? (uzasadnij jednym zdaniem). 

9. Gdzie znajduje się głaz narzutowy upamiętniający 750 – lecie 
Łukowa? 

10.  Ułóż hasło zachęcające do 
aktywnego i bezpiecznego 
spędzania wolnego czasu 
podczas zimy. 

 

2

GAZETKĘ REDAGUJĄ: 
 

 Bartoszewski Mateusz kl. VI  
Krasuski Rafał kl. VI  

Szczygielski Tomek kl. IV 
Ziemkowski Mateusz kl. IV 

Pod kierunkiem pani Hanny Skorupa 
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1.Miesiąc, w którym jest najwięcej dni świątecznych (np. Boże 
Narodzenie). 

2.Tym sposobem pomagamy zwierzętom. 

3.Często podczas zimy nam dokucza. 

4.Obszar natura 2000 na terenie gminy Łuków. 

 

rebus 
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Zespół Szkół im. ks. Stanisława Brzóski w Zalesiu 
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