
ROZRYWKA 

1. Rozwiąż krzyżówkę: 

 1.        

2.       

  3.          

4.     

 5.        

6.       

7.       

8.      

1. Pierwotny las, np. Białowieska. 

2. Ujście (nazwa rzeki). 
3. Królestwo. 

4. Zwierzę oddychające skrzelami. 
5. Np. szara (płaz). 

6. Zawierają dużo witamin. 
7. Ssak wodny. 

8. Rezerwat przyrody w gminie Łuków. 

Autor krzyżówki: Adam Dołęgowski kl. V 

2. Rozwiąż rebus. Co oznacza to powiedzenie? 
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PYTANIA NA „6” 

1. Czy w rezerwacie Las wagramski występuje 

wawrzynek główkowy? 

2. Podaj hasło rebusu i krzyżówki str. 12. 

3. Kiedy obchodzimy Dzień Jeża, czym żywi się jeż? 

4. Wymień 5 roślin leczniczych. 

5. Jakie zwierzę jest symbolem Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego? 

6. Zaproponuj 5 rad pomocnych podczas ekologicznych 
zakupów. 

7. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy? 

8. Ile mięśni znajduje się w ciele człowieka? 

9. Na jakie narządy szkodzi picie alkoholu? 

10. Zaproponuj hasło, które zniechęcałoby do picia 
alkoholu lub palenia papierosów. 

 

ZACHĘCAMY  DO  

CZYTANIA  

EKOSTWORKÓW  

I ODPOWIEDZI  NA  

PYTANIA  NA  „6”  

 

GAZETKĘ REDAGUJĄ: 
 

 Martyna Wierzchowska  kl. I B 

Mateusz Bartoszewski kl. I A 

Rafał Krasuski kl. I B 

Pod kierunkiem p. Hanny Skorupa 

 

 

Pod kierunkiem pani Hanny Skorupa 

 

 

 

2 

11 

11 

mailto:hanias66@o2.pl


Nietypowe święta -  LISTOPAD 

1 listopada – Światowy Dzień Wegan, Dzień Budzicieli Narodu (Bułgaria)    
3 listopada – Święto Myśliwych 
5 listopada – Dzień Postaci z Bajek (także 5 września), Rocznica Zamachu 
Prochowego  
 6 listopada – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Eksploatacji 
Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych  
 7 listopada – Dzień Feministek  
 8 listopada – Święto konstytucji Mikronezji  
 9 listopada – Światowy Dzień Jakości 
 10 listopada – Dzień Młodzieży, Dzień Jeża  
 11 listopada – Japoński Dzień Singli  
 12 listopada – Światowy Dzień Bicia Rekordów  
 13 listopada – Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki  
 14 listopada – Dzień Seniora oraz Dzień Króla Juliana.  
 15 listopada – Święto Wojskowego Centrum Geograficznego (Polska)  
 16 listopada – Dzień Tolerancji  
 17 listopada – Dzień Studenta, Dzień bez Długów  
 18 listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, Urodziny Dziadka 
Mroza  
 19 listopada – Dzień Toalet  
 20 listopada – Dzień Uprzemysłowienia Afryki  
 21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego, Światowy Dzień Życzliwości i 
Pozdrowień  
 22 listopada – Dzień Kredki  
 23 listopada – Dzień Licealisty  
 24 listopada – Katarzynki  
25 listopada – Dzień Pluszowego Misia, Dzień bez Futra, Dzień 
Tramwajarza, Dzień Kolejarza  
 28 listopada – Dzień Pocałunku, Dzień Podłości, 29 listopada – Dzień 
Podchorążego  
30 listopada – Dzień Białych Skarpetek 

 
 

KODEKS DOBRYCH ZAKUPÓW 

Czy podczas zakupów, kupujemy to, czego naprawdę 

potrzebujemy, jakimi kierujemy się zasadami? Oto kilka 

rad, jakich powinniśmy przestrzegać, aby kupować 

ekologicznie. 

  Kupuj mniej – rezygnuj z rzeczy, których nie 

potrzebujesz; 

 Na zakupy wybieraj się z listą zakupów; 

 Zabieraj na zakupy torby 

wielokrotnego użytku, nie 

bierz ze sklepu 

jednorazowych reklamówek;  

 Unikaj produktów nadmiernie 

i niepotrzebnie opakowanych; 

 Napoje kupuj w butelkach zwrotnych; 

 Unikaj jednorazowych 

produktów, np. sztućce, kubki, 

tacki;  

 Sprawdzaj skład produktu i datę 

przydatności; 

 Wybieraj produkty z 

certyfikatem 

ekologicznym; 

 Dokonuj świadomych zakupów, nie ulegaj bezmyślnie 

promocjom.  
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10 LISTOPADA 

DZIEŃ JEŻA 

10 Listopada obchodzone jest 

święto jeża. Pochodzi on z 

rodziny jeżowatych. W Polsce 

występuje jeż zachodni zwany jeżem europejskim oraz jeż 

wschodni. Jeże są spokrewnione z kretami, ryjówkami oraz 

almikami. 

Jeże należą do stosunkowo dużych owadożernych. Nie 

są jadowite, ale kiedy ich igły wbiją się w ciało, trudno je wyjąć. 

Kolce jeża są mocno osadzone w jego ciele, w przeciwieństwie 

do kolców jeżozwierza. Kiedy jeż się przestraszy, zwija się w 

kulkę najeżoną kolcami oraz wydaje charakterystyczne 

posapywania.  

Najbardziej niebezpiecznym miejscem dla jeży są drogi z 

odbywającym się na nich ruchem samochodowym, nie tylko na 

terenach leśnych, ale równie często w pobliżu siedzib ludzkich 

w sąsiedztwie parków i ogrodów, nawet w wielkich miastach. 

Jeże prowadzą naziemny i nocny tryb życia. Potrafią się 

wspinać i pływać. Są wszystkożerne – żywią się ślimakami,  

dżdżownicami, jajami ptaków, małymi 

ssakami i płazami, ale 

głównie owadami. Wbrew ludowym 

przesądom jeże nie jedzą jabłek.  

Jako ssaki zjadające owady 

i gryzonie przyczyniają się do 

zmniejszania populacji szkodników  

roślin uprawianych przez ludzi.  

 

 

Las Wagramski – florystyczny i 
leśny rezerwat przyrody znajdujący 
się na terenie gminy Łuków, 
uroczyska Wagram, w leśnictwie 
Kownatki (Nadleśnictwo Radzyń), 
w powiecie łukowskim, w 
województwie lubelskim. 

 powierzchnia (dane nadesłane z 

nadleśnictwa): 5,37 ha 

 rok utworzenia: 1980 

 przedmiot ochrony (według aktu 

powołującego): zachowanie stanowiska wawrzynka 

główkowego na granicy europejskiego zasięgu. Obecnie roślina 

ta nie występuje już w rezerwacie. 

 
WAWRZYNEK 
GŁÓWKOWY  
to niewielki (10 – 50 cm) 
płożący się krzew, 
zimozielone liście, 
szczytowe kwiatostany, w 
ostatnim okresie liczba 
stanowisk wyraźnie maleje i 
gatunek ten może wyginąć. 
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ZMIANY W 

PRZYRODZIE 

PODCZAS JESIENI 

Kończy się lato, w przyrodzie 

pojawiają się pierwsze oznaki  
nadchodzącej jesieni. 

Najbardziej znane to usychanie i zmiana zabarwienia 
liści wielu gatunków drzew, masowe pojawienie się grzybów 

w lesie oraz występujące coraz  częstsze przymrozki.  
Wrzesień — to okres kwitnienia wrzosów, stąd jego nazwa.  

Niegdyś mówiono o wrześniu „pajęcznik" albo „jesiennik". 
Zgadnijcie dlaczego. Dojrzewają masowo owoce drzew: 

kasztanowca, buka, dębu, brzozy, dzikich jabłoni  i grusz 
oraz jarzębiny. Dojrzały już owoce i nasiona krzewów:  

ligustru,   bzu czarnego, leszczyny, kaliny, głogu, kruszyny i 

żarnowca. Owady - szkodniki z którymi 
walczyliśmy przez całe lato -  kończą 

już swą działalność. Zające mają 
ostatnie wykoty.  

W chłodne wrześniowe i 
październikowe wieczory, w ostępach 

leśnych rozlega się donośne ryczenie 
jeleni. To byki, czyli samce tych zwierząt, rycząc, 

demonstrujące swą siłę.  Próbują w ten sposób zwrócić na 
siebie uwagę samic oraz przekonać rywali, że są od nich 

silniejsi.  
Ze względu na te głośne porykiwania wydawane przez 

byki, okres godowy u jeleni nazywamy rykowiskiem. 

Niektóre zwierzęta, np. wiewiórki, gromadzą zapasy 

na zimę. Na ten miesiąc przypada także nasilenie 
odlotów ptaków. Wśród wielu innych, w pierwszej 

dekadzie odlatują bociany i gąsiorek, nieco później 
dudek, rudzik i jaskółki. 

 

Bieszczadzki 

Park Narodowy 

Położenie - woj. 

podkarpackie 

Data utworzenia  - 1973 r 

Powierzchnia - 292,02 km2 

- leśna 247,24 km2 

- uprawna 21,12 km2 

- wodna 0,76 km2 

Pow. ochrony 

- ścisłej 184,25 km2 

- częściowej 107,77 km2  

Długość szlaków turystycznych - 206 km 

Odwiedzających rocznie - 200 000 osób 

Siedziba - Ustrzyki Górne 

Spośród 230 gatunków kręgowców, w 
parku można spotkać takie zwierzęta 

jak: jeleń, żmija, żbik, żubr. 
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CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE 

 

 Ciało ludzkie składa się z około 10 bilionów komórek! 
Umysł musi tym wszystkim zarządzać! 

 
 W ciągu całego życia, człowiek wykonuje średnio 500 

milionów oddechów! 
 
 

 Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować 
około 700 kg tlenu, co stanowi dobowe 
zapotrzebowanie ponad 2,5 tyś ludzi. Tyle lasu 
musi rosnąć w pobliżu osiedla jako niezbędne 
minimum! 
 

 O godzinie 10 rano, serce i układ krążenia człowieka 
najlepiej radzą sobie z obciążeniami. Dobry czas na 
trening! 

 

 
 Zaledwie półgodzinne bierne palenie może się 

przyczynić do uszkodzenia serca zdrowej osoby 
niepalącej. Przepędzaj palaczy! 

 
 Gdyby wszyscy ludzie byli wegetarianami, 

żywności z istniejących pól i upraw bez 
problemu starczyłoby dla około 15 miliardów 
ludzi. Głód na świecie spowodowany jest 
produkcją paszy dla zwierząt przeznaczonych 
na rzeź. 

 

 

 30 procent stosowanych obecnie leków 
pochodzi w całości lub częściowo ze związków 
chemicznych występujących w roślinach. 
Większość badań nad roślinami leczniczymi ma 
na celu wyodrębnienie substancji czynnych. 

 
 Na języku człowieka znajduje się około 10 tysięcy 

kubków smakowych. 
 

 
 Krew człowieka wykonuje pełny obieg w układzie 

krążenia w ciągu około minuty! 
 
 
 

 W ciele człowieka znajduje się ponad 600 różnych 
mięśni. 
 

 Osoby dorosłe, które przesypiają więcej niż 8 godzin 
na dobę, są aż dwukrotnie bardziej narażone na 

chorobę Alzheimera. 
 

 Najnowsze badania dowodzą, że spieczona skórka 
od chleba może chronić przed nowotworem jelit. 
 

 
 Alkohol szkodzi na wiele układów i narządów, jest jedną z 

głównych przyczyn alarmującego wzrostu liczby 
zachorowań na raka jamy ustnej osób po czterdziestce. 
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 28 listopada – Dzień Pocałunku, Dzień Podłości, 29 listopada – Dzień 
Podchorążego  
30 listopada – Dzień Białych Skarpetek 

 
 

KODEKS DOBRYCH ZAKUPÓW 

Czy podczas zakupów, kupujemy to, czego naprawdę 

potrzebujemy, jakimi kierujemy się zasadami? Oto kilka 

rad, jakich powinniśmy przestrzegać, aby kupować 

ekologicznie. 

  Kupuj mniej – rezygnuj z rzeczy, których nie 

potrzebujesz; 

 Na zakupy wybieraj się z listą zakupów; 

 Zabieraj na zakupy torby 

wielokrotnego użytku, nie 

bierz ze sklepu 

jednorazowych reklamówek;  

 Unikaj produktów nadmiernie 

i niepotrzebnie opakowanych; 

 Napoje kupuj w butelkach zwrotnych; 

 Unikaj jednorazowych 

produktów, np. sztućce, kubki, 

tacki;  

 Sprawdzaj skład produktu i datę 

przydatności; 

 Wybieraj produkty z 

certyfikatem 

ekologicznym; 

 Dokonuj świadomych zakupów, nie ulegaj bezmyślnie 

promocjom.  
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Odpowiedzi na pytania na „6” można przesyłać drogą 

mailową na adres hanias66@o2.pl lub dać na kartce do p. 

Hanny Skorupa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIA NA „6” 

1. Czy w rezerwacie Las wagramski występuje 

wawrzynek główkowy? 

2. Podaj hasło rebusu i krzyżówki str. 12. 

3. Kiedy obchodzimy Dzień Jeża, czym żywi się jeż? 

4. Wymień 5 roślin leczniczych. 

5. Jakie zwierzę jest symbolem Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego? 

6. Zaproponuj 5 rad pomocnych podczas ekologicznych 
zakupów. 

7. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy? 

8. Ile mięśni znajduje się w ciele człowieka? 

9. Na jakie narządy szkodzi picie alkoholu? 

10. Zaproponuj hasło, które zniechęcałoby do picia 
alkoholu lub palenia papierosów. 

 

ZACHĘCAMY  DO  

CZYTANIA  

EKOSTWORKÓW  

I ODPOWIEDZI  NA  

PYTANIA  NA  „6”  

 

GAZETKĘ REDAGUJĄ: 
 

 Martyna Wierzchowska  kl. I B 

Mateusz Bartoszewski kl. I A 

Rafał Krasuski kl. I B 

Pod kierunkiem p. Hanny Skorupa 

 

 

Pod kierunkiem pani Hanny Skorupa 
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ROZRYWKA 

1. Rozwiąż krzyżówkę: 

 1.        

2.       

  3.          

4.     

 5.        

6.       

7.       

8.      

1. Pierwotny las, np. Białowieska. 

2. Ujście (nazwa rzeki). 
3. Królestwo. 

4. Zwierzę oddychające skrzelami. 
5. Np. szara (płaz). 

6. Zawierają dużo witamin. 
7. Ssak wodny. 

8. Rezerwat przyrody w gminie Łuków. 

Autor krzyżówki: Adam Dołęgowski kl. V 

2. Rozwiąż rebus. Co oznacza to powiedzenie? 

 

………………………………………………………………………..…. 
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