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 Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na 
Półkuli Północnej, czyli  w dniu równonocy jesiennej na Półkuli Połud-
niowej. Ten dzień wyróżnia się tym, że na całej planecie dzień trwa tyle 
samo, co noc. Równonoc wiosenna w starożytnych kulturach rolniczych  
wiązała się ze świętem rodzącego się życia. Współcześnie podkreśla się,  
że jest to dzień swoistej równowagi mogącej pomóc w odrzuceniu wzajem-
nych różnic między ludźmi odmiennych ras i religii. Niezależnie od wyzna-
wanej wiary czy przynależności etnicznej, wszyscy przedstawiciele Homo 
sapiens dzielą między siebie tę samą planetę, która - według organizatorów 
DniaZiemi - jest naszym wspólnym dobrem. 
Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi wystąpił 
John McConnell (ur. 1915), na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska 
naturalnego w 1969 r. Pierwszy raz Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 
1970 r. przez burmistrza San Francisco, Josepha Alioto. 
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Ciekawe dni w kwietniu : 
 
    1 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ptaków, Dzień Ryby   
     (Francja)  
    2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci, Świa 
     towy Dzień Wiedzy o Autyzmie  
    5 kwietnia – Dzień Drzew, Dzień Bez Makijażu, Dzień Grzec 
     zności za Kierownicą  
    7 kwietnia – Dzień Pracownika Służby Zdrowia   
    10 kwietnia – Dzień Lotnictwa Wojskowego  
    11 kwietnia – Dzień Radia, Dzień Osób z Chorobą Parkinsona  
    12 kwietnia – Dzień Czystych Okien, Dzień Czekolady,  
     Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki, Dzień  
     Ptaków Wędrownych  
    13 kwietnia – Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia  
    14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdomnych  
    18 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków,  
     Światowy Dzień Krótkofalowca,  
    20 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy 
    21 kwietnia – Rocznica założenia Rzymu 
    22 kwietnia –  Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi  
    23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 
    24 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży 
    25 kwietnia – Dzień Sekretarki, Międzynarodowy Dzień  
    Świadomości Zagrożenia Hałasem  
    26 kwietnia – Dzień Drogowca i Transportowca  
    27 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Świadomości Za 
     grożenia Hałasem, Światowy Dzień Grafika i Rysunku  
     Graficznego  
    28 kwietnia – Dzień Ziemi, Świa 
     towy Dzień Pamięci Ofiar Wy 
     padków przy Pracy  
    29 kwietnia – Międzynarodowy  
     Dzień Tańca  
    

Skąd się wzięła nazwa miesiąca ? : 
Kwiecień – a nazwa tego miesiąca po-
chodzi od rozkwitających kwiatów. 
Dawniej kwiecień nazywano zwodzik-
wiatem. 

Ciekawostki : 
Kwiecień – czwarty miesiąc w roku, 
według używanego w Polsce kalenda-
rza gregoriańskiego, ma 30 dni. 
 
Kwiecień jest wiosennym miesiącem 
na półkuli północnej, a jesiennym na 
półkuli południowej. 
 
Kwiecień zawsze zaczyna się w ten 
sam dzień tygodnia co lipiec, a w 
latach przestępnych dodatkowo także 
co styczeń. 
 
Nazwa miesiąca (według Brücknera) 
pochodzi od kwitnących wtedy 
kwiatów (por. ukr. квітень / kwiteń; 
czes. květen ‛maj’). Dawniej używane 
były również nazwy: łżykwiat (lub 
łudzikwiat), brzezień – od brzozy (por. 
czes. březen i ukr. березень / berezeń 
‛marzec’) i dębień (por. czes. duben 
‛kwiecień’). Łacińska nazwa Aprilis 
(zobacz: kalendarz rzymski) została 
zapożyczona przez większość języków 
europejskich. 
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Zagadki o Dniu Ziemi 

 

 

 
 

 

      

Chodzi przy pomocy jednej tylko nogi. 
Kiedy go poprosisz, pokaże ci rogi. 
 
Co to za owad czerwony, w kropki ma spódni-
cę: 
Chętnie zjada mszyce...              
 
Nogi ma czerwone, cienki jak patyki. 
A po nasze żaby przybył on z Afryki.         
 

Jak się to drzewo nazywa, które się białą korą 
okrywa?            
 

Co buduje każdy ptak, by hodować pisklęta, 
a tylko kukułka o tym nie pamięta?   
 

Pełno nas w całym lesie, każda coś dźwiga, nie-
sie i dajemy przykłady wspólnej pracy i zgody.    
 

Są to bardzo miłe, kolorowe kwiatki. 
A zwą się rodzinnie, po prostu ...              
 

Choć nie jest kowalem, umie kuc wytrwale. 
Choć nie jest doktorem, leczy drzewa chore.      
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Wieści szkolne  
 

Powiększamy naszą gazetkę o nową rubrykę. Tutaj opisywać będziemy ważne i mniej 
ważne wydarzenia szkolne. Jeśli coś zaobserwowałeś niezwykłego przyjdź do nas, a my 

to opiszemy.  
 

 Dzienniczek cwaniaczka to super 
seria zabawnych książek. Ja w tym miesiącu 
przeczytałam cwaniaczka pt.Droga przez mękę 
(The Long Haul). Tym razem mama głównego 
bohatera postanowiła, że skoro są wakacje, to 
pojadą na wspólną wycieczkę. Najpierw nie mo-
gli zmieścić się do wana, więc wykorzystali sta-
rą łódkę taty. Następnie wyruszyli. Znależli jakiś 
hotel, w którym mogli przenocować. Cudem 
znaleźli obleśny pensjonat. Nasz bohater od razu 
podpadł pewnemu małżeństwu. Na drugi dzień 
od razu wyruszyli. Mama powiedziała, że pojadą 
na festyn. Młodszy brat bohatera zasnął, więc 
mama została z nim w aucie. Zaś starszy brat 
wygrał konkurs na najbardziej śmierdzącą stopę. 
Gdy Manny z mamą wyszli z auta, wygrał on 
konkurs, gdzie nagrodą była świnka. Nagle Gre-
gory zobaczył to małżeństwo, co w hotelu, dlate-
go szybko chciał odjechać i tak się stało. Wyjeż-
dżając wjechali w posesję pogrzebową. Mama 
wybrała w nawigacjii cmentarz. Jednak zapro-
wadziło ich to na psi cmentarz. Ludzie byli 
wściekli, jednak szybko odjechali Robiło się 
późno, dlatego szukali hotelu. W końcu znaleźli, 
ale żeby móc tam zostać musieli schować świn-
kę do torby. Udało im się. Jednak świnia zjadła 
wszystko z barku. Mama zgłosiła  to obsłudze. 

Jednak musiała za-
płacić karę za zwie-
rzęta. Postanowiła, 
że odda ją do mini 
zoo. Niestety świnia 
ugryzła Gregora w 
rękę. Rodzice zabra-
li go do lekarza. Po 
tym zdarzeniu wró-
cili do domu. 
 

                                                                                                 

Warto przecytać……,,DZIENNICZEK 
CWANIACZKA” 

 
POCZYTAJMY! 
Recenzja książki 

,,Figa tęskni za domem’’ 
 

     Książka ta opowiada o Madzi i Fidze. Wszystko za-
częło się od tego, że Madzia miała się przeprowadzić. 
Figa cały czas im przeszkadzała, więc rodzice postano-
wili zawieźć ją na kilka dni do babci. Figa i Madzia bar-
dzo się nie cieszyły. Dziewczynka pożegnała się z Figą. 
Następnie poszła do swojej przyjaciółki Basi.  
     Gdy piesek był już u babci myślał, że Madzia zaraz 
przyjedzie, ale nie przyjechała. Figa była bardzo smut-
na. Następnego dnia do babci przyszedł listonosz. Pie-
sek  po cichu wymknął się przez otwarte drzwi. Gdy 
babcia zauważyła, że Figa uciekła, od razu zadzwoniła 
do taty Madzi i wszyscy zaczęli jej szukać. Piesek szedł 
bardzo długo. W końcu doszedł do domu, ale nie zastał 
tam Madzi, tylko obcych ludzi. Rodzice pomyśleli, że 
zadzwonią do ludzi, którzy kupili ich stary dom. Oni 
powiedzieli, że jest u nich piesek. Gdy Madzia przyje-
chała na miejsce, Figi już nie było. Piesek poszedł do 
Basi i zaszczekał. Dziewczynka wyjrzała przez drzwi  
i zobaczyła Figę. Bardzo się ucieszyła, że się odnalazła. 
Mama Basi dzwoniła do rodziców Madzi, ale nikt nie 
odbierał, bo zostawili komórki w domu. Po jakimś cza-
sie Madzia przyjechała do Basi. Zobaczyła tam Figę.  
      Obydwie były bardzo szczęśliwe i przysięgły sobie, 
że już nigdy więcej się nie rozstaną. 



 

 

Moda na wiosnę 
 

 Powracają spodnie z bardzo szerokimi nogaw-
kami. Najlepiej nosić je z wełnianym swetrem lub 
szeroką koszulą.Wiązane baleriny już w tamtym roku 
były gorącym tematem, ale w 2016 to już ani rusz bez 
nich. Cały trend na tak zwane „laceup flats” wywołała 
marka Aquazurra. Po prostu wszyscy z branży mody 
oszaleli na punkcie tych butów.Mamy już dosyć zi-
my. Na szczęście wiosna zbliża się szybkim krokiem 
– odstawiamy nareszcie ponure kolory i witamy wio-
snę ciepłym różem. Instytut Pantone ogłosił pod ko-
niec roku kolory roku na 2016. Wśród nich jasny róż . 
Przepowiednia wydaje się sprawdzać – delikatny róż 
podbija stylizacje na najnowszych zdjęciach street 
style’u. Zapowiada się, że subtelny różowy będzie 
kolorem wiosny 2016. 
 

Na sportowo 
 

   Dla wszystkich miłośników wygodnej, sporto-
wej mody mamy dobrą wiadomość – ulubiona bluza z 
kapturem Trend lat 90 tych dominuje modę tego roku. 
Z tą falą z ulicy na wybieg wróciły bluzy z kapturem. 
Na pokazach wiosna lato 2016 zaprezentował je 
Alexander Wang i francuski dom mody Vetements. 
Moda na sezon wiosna lato będzie luźna, ale schowaj 
szare dresy do szafy – branża fashion oszalała teraz na 
punkcie klasycznych spodni treningowych z boczny-
mi paskami jak od Adidas. Zawdzięczamy ten powrót 
całej fali lat 90 tych w dzisiejszych trendach. 

 
Hit wiosny 

 
 W tym roku najlepszym wyborem będzie kurtka 
typu bomber. Klasyczny bomber pochodzi z amery-
kańskiej armii. Orignalny model MA1 produkuje fir-
ma Alpha Industries. Już przez ostatnie dwa lata kurt-
ka bomber powracała na salony w typowym militar-
nym stylu, najbardziej popularna jest w kolorze jasno 
brązowym. 
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Zdrowe odżywianie się 
 
      Jak się zdrowo odżywiać? 
 

 Jedz dużo warzyw i owoców. 
 Unikaj jedzenia z chemią. 
 Co najmniej 3 razy w tygodniu jedz mię-

so. 
 Zamiast pić cole  i inne chemiczne napo-

je, zamień to na wodę lub soki. 
 
Co jeść na każdą porę dnia? 
Na śniadanie: 
Płatki owsiane, a do picia wodę. 
 
Na drugie śniadanie: 
Kanapkę z sałatą i ogórkiem, a do picia wodę. 
 
Na obiad: 
Ziemniaki z surówką oraz z takim mięsem jaki  
lubicie, a do picia wodę lub sok. 
Zupę ogórkową. 
 
Na kolację: 
Sałatkę owocową, a do picia sok. 
 
Rady: 
Godzinę  przed spaniem nie powinno się jeść. 
Staraj się nie jeść chemii. 
Nie jedz fastfoodów. 
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MÓJ PRZYJACIEL GUCIO 

 W grudniowy poranek, kiedy za oknem sypał 
śnieg i mróz malował obrazy, mój piesek przyjechał  
spod granicy czeskiej pociągiem na stację PKP.  Kie-
dy moja ciocia Ewa odbierała przesyłkę, psiaczek 
znajdował się w pudełku i  był owinięty ręcznicz-
kiem.  Około godziny 7 rano rozległ się dzwonek do 
drzwi. To była ciocia. Prosiła, aby moja mama razem         
z siostrą poszły do niej. Bardzo zdziwione ubrały na 
siebie jakiś dres i poszły na górę.   
Na środku przedpokoju siedziała mała kluseczka, któ-
ra od pierwszego wejrzenia bardzo spodobała się mo-
jej siostrze. Podeszła  do niej bardzo powoli, a ona 
zaczęła po niej skakać i lizać ją po rękach. Piesek 
miał czarną sierść na plecach, a łapki i brzuch był brą-
zowy. Najpiękniejszy był jego wzrok oraz  jego klap-
nięte uszka. Obok pojawił się drugi szczeniaczek. Za-
stanawiałam się dla kogo są te pieski, ale po paru mi-
nutach zagadka się rozwiązała, bo  ciocia powiedzia-
ła, „że to jest Gucio i od dzisiaj, to już jest mój piesek 
i mam się nim dobrze zająć”. Gucio przyjechał razem 
ze swoją małą siostrą. 
Na początku Gucio był bardzo nieufny wobec mojej 
siostry, brata i mamy. Kiedy poczęstowałam go ka-
wałkiem kiełbasy, nieco się oswoił. Po powrocie ze 
szkoły już chciał się ze mną bawić. Malutki piesek 
był bardzo mądry. Nie załatwiał swoich potrzeb gdzie 
popadnie, tylko na gazety. Spał w małym legowisku, 
które  
znajdowało się w przedpokoju. Miał miękką podusz-
kę, ale on nie chciał na niej spać. Wolał na ręczniku  
w którym przyjechał, ponieważ na nim znajdował się 
zapach od jego matki. 
 Gucio to mały piesek podwórkowy. Ma bardzo 
króciutkie łapki oraz piękne oklapnięte uszka. Posiada 
krótką sierść w barwie brązowo-czarnej. Jego brzu-
szek jest koloru białego. Na posesji ma dwa pomiesz-
czenia, w których może przebywać i spać, ale  uwiel-
bia tam się też bawić. W pomieszczeniu, gdzie naj-
częściej śpi, ma bardzo dużą kołdrę, a w tym drugim 
dwie poduszki. Kiedy na dworze jest zimno lub pada 
deszcz, to wpuszczany jest do korytarza, w którym 
również ma rozłożony kocyk  pod grzejnikiem. Mój 
piesek jest bardzo wesoły i sympatyczny. Gucio 
uwielbia chodzić na spacery.  

 Jak widzi smycz, to skacze jak na trampoli-
nie, bo wie, że zaraz pójdziemy.  Bardzo lubi towa-
rzystwo dzieci. Kiedy wracamy do domu, to już z 
daleka zaczyna piszczeć. W momencie kiedy wej-
dziemy na podwórko, to się cieszy i trzeba go po-
głaskać, bo inaczej będzie chodził i  prosił. Do 
dnia dzisiejszego uwielbia bawić się piłką, chociaż  
już dawno nie jest szczeniakiem.  
Jeżeli chce odpocząć, to zasypia najczęściej skulo-
ny w kłębek i przytulony do swojego ulubionego 
misia.  
Gucio jest wyjątkowym psem, ponieważ uwielbia 
jeść owoce i warzywa. Bardzo  lubi ogórki zielone 
i rzodkiewkę. Jeżeli chodzi o owoce to  uwielbia 
gruszki, jabłka i śliwki. Jak każdy pies nie lubi   
listonoszy oraz osób jeżdżących na motocyklach.  
Mój przyjaciel jest nie tylko ładnym, ale i również 
mądrym i grzecznym psem. Ma bardzo dobry 
słuch. Potrafi usłyszeć z bardzo dużej odległości, 
jak ktoś zbliża się do naszego domu i bardzo gło-
śno szczeka. Jeżeli są to znajomi, to bardzo szybko 
się uspokaja i zaczyna skakać i merdać ogonkiem. 
Gucio jest wyjątkowym psem, ponieważ bardzo 
lubi bawić się ze swoim przyjacielem kotem Boni-
facym. Kochają się jak bracia, jedzą z jednej miski, 
a nawet śpią razem.  
 
Mam bardzo dużo zdjęć, na których widać jak spę-
dzają czas razem. Bardzo kocham mojego przyja-
ciela. Gucio jest wyjątkowy, ponieważ nie boi się 
chodzić do weterynarza. 
W listopadzie mój pupil skończy 11 lat. To już sta-
ruszek. Mój brat ma teraz swojego psiaczka , małe-
go kundelka .To będzie następca Gucia. Razem się 
bawią, chociaż starszy piesek szybko się męczy. 
Aleks- tak wabi się ten maluch- jest pełen energii  
i ochoty do zabawy. Ja jednak wolę mojego pieska, 
bo mimo wieku jest bardzo mądry i spokojniejszy. 
Nie zamieniłabym Go na innego psa. On jest jedy-
ny swoim rodzaju i dlatego nie wyobrażam sobie 
życia bez mojego kochanego kundelka. Jest on ze 
mną od kiedy pamiętam, a byłam naprawdę malut-
ka, jak do nas trafił. Uwielbiam jak przytula swoją 
mordkę do mnie i czeka na pieszczoty. To jest naj-
ukochańszy i najsłodszy zwierzak na świecie. 

Przyszli Nobliści …. 
Jeśli masz w domu opowiadanie, wiersz lub tekst piosenki i chciałabyś/chciałbyś się 
nim podzielić, prześlij je do Nas–  ewaopole@poczta.fm.pl, a My opublikujemy Twoje 

dzieła.  
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Przyszli Nobliści …. 
Jeśli masz w domu opowiadanie, wiersz lub tekst piosenki i chciałabyś/chciałbyś się 
nim podzielić, prześlij je do Nas–  ewaopole@poczta.fm.pl, a My opublikujemy Twoje 

dzieła.  

Opole, 11.04.2016 
Droga Julko! 

          Dawno do Ciebie nie pisałam i bardzo za to zaniedba-
nie przepraszam. Pozdrawiam serdecznie Ciebie i Twoją ro-
dzinkę. 
        Ostatnio na lekcję przyrody mieliśmy przygotować pre-
zentację o ginącym gatunku zwierząt. Wybrałam tygrysa, 
gdyż bardzo mnie zaciekawił. Czy wiesz, że tygrys jest naj-
większym kotem świata? Może ważyć aż 300 kg i mierzyć  
3 m długości, jest aż o 20% większy od dorosłego lwa. Wy-
stępuje na terenach od Indii po wyspy Malezji. W azjatyckich 
dżunglach budzi postrach, zazwyczaj jest wolniejszy niż jego 
ofiara, ale nadrabia to umiejętnością bezszelestnego skradania 
i błyskawicznego ataku. Poluje na wszystkie zwierzęta nieza-
leżnie od wielkości. Jedyne zwierzęta, które potrafią się sku-
tecznie oprzeć atakowi tygrysa to dorosły nosorożec i słoń. 
Tygrysy bardzo dobrze skaczą, uwielbiają przebywać w wo-
dzie, w porze suchej jest to sposób by sie ochłodzić. Samiec 
ma bardzo rozległe terytorium, które ciągle znakuje i w razie 
konieczności broni, poluje głównie samotnie. Tygrysica po  
4 miesiącach ciąży wydaje na świat od 2 do 4 młodych. Mło-
de tygrysy są przy matce aż 3 lata, ucząc się przy tym wszyst-
kich koniecznych umiejętności, m.in. polowania. Tygrys nie 
ma naturalnych wrogów, niestety człowiek jest jego jedynym 
zagrożeniem. Przez kłusownictwo populacja tygrysów w XX 
w. gwałtownie zmalała. W tej chwili na świecie jest tylko  
5 tys. tygrysów i są one chronione. Niestety kłusownicy nadal 
polują na te piękne zwierzęta. 
 Niektóre są znane z telewizyjnego ekranu, np.  Shere 
Kann z "Księgi dżungli" R.Kiplinga, Tygrysek z "Przygód 
Kubusia Puchatka" A. Milne. 
       Znalazłam też ciekawostkę dotyczącą tych pięknych 
zwierząt. W Tajlandii, niedaleko Bangkoku znajduje się 
"Świątynia Tygrysów" prowadzona przez mnichów buddyj-
skich, w której znajduje się ponad 120 tygrysów. Powstała  
w roku 1999, kiedy wieśniacy przynieśli do klasztoru pierw-
sze osierocone tygrysiątko. Potem zaczęły tam trafiać kolejne 
tygryski. Od niedawna miejsce to stało się również atrakcją 
turystyczną, gdzie można, np. dotknąć lub nakarmić tygrysa. 
Jednak miejsce to budzi wiele kontrowersji, ponieważ istnieje 
podejrzenie, że tygrysy udostępniane turystom są pod wpły-
wem środków uspokajających. Niestety tygrysy są tam  rozm-
nażane w niekontrolowany sposób, a następnie sprzedawane.   
     Myślę, że zaciekawiłam Cię chociaż troszkę tym tematem. 
Pozdrawiam gorąco jeszcze raz. 

Zuza 

Niedawno temu nasza szkoła brała udział 
w miejskim finale koszykówki. Zajęła 
ona 2 miejsce. 
Miała pojechać na zawody wojewódzkie, 
lecz wielu zawodników było chorych. 
 

 
   
Najwięcej punktów dla naszego zespołu 
zdobywali: Konrad Juszczak - 41, Kac-
per Kłosowski - 21, Jakub Brzeziński - 8.                                                                                                           
Naszą szkołę reprezentowali : Adam  
Gołębiowski, Dawid Mach, Krzysztof  
Przyszlak, Konrad Juszczak, Kacper  
Kłosowski, Jakub Krawczyk, Kamil 
Dziuk, Dawid Lenart, Dominik Sommer, 
Jakub Mydlikowski oraz Klaudiusz  
Stępień. 
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Historia Dnia Ziemi 
 

 Po raz pierwszy idee obchodów "Dnia 
Ziemi" (ang: Earth Day) zaproponował, na konfer-
encji UNESCO poświęconej ochronie środowiska, 
amerykański ekolog, miłośnik przyrody i natury 
John McConnell. Miało to być święto "życia  
i piękna ziemi" połączone z propagowaniem eko-
logicznego trybu życia i zwracające uwagę na eko-
logiczne problemy Ziemi. Pomysł McConnell'a 
spotkał się szybko z silnym poparciem władz San 
Francisco i 21 Marca 1970 roku Joseph Alioto - 
burmistrz tago miasta - proklamował pierwsze ob-
chody Dnia Ziemi. Wkrótce potem John McCon-
nell ogłosił Manifest Dnia Ziemi, pod którym pod-
pisali się Sekretarze Generalni ONZ, m.in. Kurt 
Waldheim, Margarte Mead, U Thant, John Gard-
ner.Mniej więc w podobnym czasie, we wrześniu 
1969 roku, amerykański senator Gaylorg Nelson 
na konferencji w Seattle, zaproponował ogólnon-
arodową demonstrację sprzeciwu przeciwko 
niszczeniu środowiska naturalnego i poparcia dla 
ruchów ekologicznych. Demonstracja odbyła się 
pół roku poźniej - 22 kwietnia 1970. Wzięło w niej 
udział ponad 20 milionów! amerykanów. Szacuje 
się, że obecnie w obchodach dnia Ziemi bierze 
udział ok. 200 mln osób z ponad 140 krajów 
świata. Mimo, że ONZ oficjalnie obchodzi Dzień 
Ziemi w marcu, kwietniowe święto jest również 
wspieranę przez tą organizację. 
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 Ekologia zajmuje się badaniem powiązań mię-
dzy organizmami żywymi a środowiskiem abiotycz-
nym (układy biologiczne istnieją w sieci powiązań 
między sobą i otaczającym je środowiskiem), opar-
tych na różnego rodzaju interakcjach. Odkrywanie 
tych zjawisk dokonywało się od starożytności, ale 
ekologia jako samodzielna nauka rozwinęła się w 
zasadzie w XIX w. Ekologia nie jest nauką obojętną 
wobec egzystencji przyrody i człowieka, dlatego 
często   w potocznych dyskusjach utożsamiana jest  
z sozologią i filozofią. Ekologia najogólniej jest 
nauką o porządku i nieporządku w przyrodzie oraz o 
konsekwencjach wynikających z tego porządku i nie-
porządku dla istnienia biosfery i człowieka. 
Ze względów zarówno filozoficznych jak i utyli-
tarnych pojęcie „ekologia” używane bywa w sze-
rokim kontekście znaczeniowym. Określenia ekolo-
gia, ekologiczny są często używane w języku poto- 
cznym w szerokim i czasem nieprecyzyjnym sensie 
znaczeniowym, nie zawsze związanym z ekologią 
jako nauką. Często odnoszą się do sozologii, tj. nauki 
o ochronie środowiska lub do ochrony środowiska 
jako takiej, a nawet do filozofii ekologicznej 
(ekozofia), działalności społecznej czy artystycznej. 
 

Ciekawostki ekologiczne 
 

1.Jeśli nie korzystasz już ze swoich zabawek, gier, 
książek – zamiast je wyrzucić pomyśl, może jest ktoś 
inny, komu mogłyby się przydać. W ten sposób 
możesz sprawić komuś przyjemność! Przyczyniasz 
się także do ochrony zasobów środowiska natural-
nego! 
2.Rozmawiaj ze swoimi rodzicami, przyjaciółmi  
o tym, co możecie wspólnie zrobić dla ochrony śro-
dowiska naturalnego. W ten sposób wpływasz na 
czyjąś świadomość, uczysz innych jak być przy-
jaznym dla środowiska! 
3.Zacznij segregować odpady w domu. Zaproponuj 
swojemu nauczycielowi abyście mogli wspólnie, całą 
klasą segregować odpady w szkole. W ten sposób 
ograniczasz ich ilość Posegregowane odpady to 
cenne surowce wtórne, które można ponownie 
wykorzystać. 
4.Staraj się korzystać z ekologicznych środków trans-
portu. Jeśli masz do pokonania krótki dystans chodź 
na piechotę lub jedź rowerem. W ten sposób 
przyczyniasz się do mniejszego zatrucia powietrza! 
5.Zwracaj uwagę innym gdy śmiecą. Sprzątaj po 
swoim psie gdy wychodzisz z nim na spacer.           
 
W ten sposób dbasz o czystość swojego otoczenia! 
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Ten Pani piesek jakiś takich chudy. Jak się wabi? 
- Anoreksio. 
 
- Co otrzymamy po skrzyżowaniu szpaka z żyrafą? 
- Kombajn na czereśnie. 
 

Niedźwiedź złapał zajączka. Zajączek się drze: 
- Jak mnie zaraz nie wypuścisz i nie przeprosisz to, to... 
- To co?! 
- To trudno. 

Dowcipy o ekologii 
 
Zimowe popołudnie. Piękna dama wycho-
dzi na spacer w futrze i spotyka na ulicy 
członków ekologicznej organizacji Green-
peace.  
- Jak pani nie wstyd nosić futro zdarte z ży-
wych norek?  
- To nie norki, to poliestry.  
- A czy pani wie, ile poliestrów musiało od-
dać życie, żeby pani miała futro?! 
 

     

    
 
 

 
 

 

Dzień Zdrowia  
 
21.03.2016 o godzinie 11:00 odbył się apel z okazji dnia 
zdrowia. Oto co przygotowali nasi koledzy i koleżanki. 
 
KLASY I – Przebrane w różne, piękne stroje prezentu-
jące warzywa zaśpiewały piosenkę pt. ''Witaminki''. 
 
KLASY II - Z każdej klasy dwie osoby zaprezentowały 
piękne wiersze o zdrowiu i zdrowym odżywianiu. 
 
KLASY III i IV - Czwartoklasiści przygotowali Quiz  
o Zdrowym Odżywianiu, a z klas 3B i 3A zostały wyło-
nione po trzy osoby, które brały udział w quizie. Zwy-
ciężyła klasa 3B. 
 
Piękny taniec  nowoczesny w odlotowym stroju zatań-
czyła Zuza z klasy 4a. 
 
KLASY VI - Wspaniała inscenizacja wiersza pt. "Na 
straganie". 
 
KLASY V - Rozgrzewka, 5-6 ćwiczeń dla każdego. 
Na koniec wszyscy zatańczyli wspólny taniec pod czuj-
nym okiem pani Ani i jej grupy tanecznej z klas I-III. 
To był niezapomniany dzień…. 

Klasa 6a, 6b Klasa 1b  



 

 

”Tygrysek zmienia życie Natalki” 
 Natalka i Maja to siostry, które od zawsze marzyły o 
tym, aby mieć w domu kota. Wielokrotnie rozmawiały o 
tym z mamą , jednak ona  nie chciała się zgodzić twier-
dząc, że kot to duży obowiązek. Siostry mieszkały tylko z 
mamą, która pracowała jako pielęgniarka, więc często nie 
było jej w domu. W czasie jej nieobecności dziewczynka-
mi zajmowała się babcia. Mama nie chciała obciążać jej 
dodatkowo opieką nad zwierzęciem. 
            W pokoju dziewczynek  prawie wszystko było z  
kotami: poduszki, kubeczki, plakaty i wiele innych rzeczy 
oraz niezliczona ilość kocich maskotek. 
 Pewnego dnia, gdy Natalka wraz z koleżanką Martą 
wracały ze szkoły, zostały potrącone przez motocyklistę 
przejeżdżającego na czerwonym świetle. Dziewczynki nie 
doznały poważnych urazów, jednak Natalka od czasu wy-
padku bardzo się zmieniła. Zamknęła się  w sobie, nie 
chciała wychodzić z domu, nie bawiła się z siostrą  i często 
budziła się  w nocy z krzykiem. Wszyscy bardzo martwili 
się o Natalkę, ale najbardziej przeżywała zmianę zachowa-
nia siostry Maja. 
 W piątkowe popołudnie Maja bawiła się samotnie w 
pokoju, gdy na balkonie zobaczyła malutkiego kotka. Po-
nieważ mama spałą po nocnym dyżurze Maja  cichutko 
zawołała Natalię, aby pokazać jej zwierzątko.  Siostra po-
czątkowo nie miała ochoty wstać z łóżka, ale już po chwili  
stała przy drzwiach balkonowych wpatrując się w kociaka  
przypominającego wyglądem maleńkiego tygrysa. Dziew-
czynki zaopiekowały się kotkiem najlepiej jak umiały, 
wsadziły go do pudełka z kocykiem  i dały mu mleko. Na 
wszelki wypadek nic o tym nie mówiły mamie.  
Następnego ranka siostry pobiegły na balkon z nadzieją, że 
znajdą tam małego Tygryska, bo tak go nazwały, jednakże 
po kotku zostało tylko puste pudełko. Zmartwione dziew-
czynki siedziały w swoim pokoju, gdy nagle usłyszały koci 
płacz. Nie chciały powiedzieć mamie co się stało. Bały się, 
że ona nie pozwoli im zobaczyć kotka. Najszybciej jak 
mogły zjadły śniadanie i ku wielkiemu zdziwieniu mamy 
dziewczynki zapragnęły iść na dwór. Ucieszona zmianą 
zachowania córki mama pozwoliła siostrom  wyjść z do-
mu, szczególnie, że od wypadku Natalia w ogóle nie miała 
ochoty nigdzie wychodzić. Stając przed domem siostry 
omawiały plan jak dostać się do piwnicy, z której  docho-
dziło miauczenie kotka. Wiedziały, że nie mogą same tam 
wejść, lecz dziś zakazy mamy nic nie znaczyły. Najważ-
niejsze było zobaczyć małego przyjaciela. Natalka pierw-
sza weszła do piwnicy, a Maja szła tuż za nią. W oczach 
młodszej siostry Natalia stała się bohaterką, która znowu 
przejęła dowodzenie. Gdy podeszły do małego kotka, cały 
drżał ze strachu, jednak nie miał siły wstać. Po chwili Ty-
grysek zaczął strasznie miauczeć i zwymiotował. Wystra-
szone siostry zobaczyły, że kotek zwrócił robaka. Dobrze 
wiedziały, co muszą zrobić.  Dziewczynki wróciły do do-
mu i bardzo ucieszył je fakt, że dziś mama idzie do pracy, 
a z wnuczkami zostanie babcia.  
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Gdy tylko drzwi za mamą się zamknęły, Natalka wybie-
gła z pokoju i przyniosła pudełko z kotkiem. W tym cza-
sie Maja chaotycznie opowiedziała babci historię o Ty-
grysku. Dziewczynki wiedziały, że babcia nie pochwali 
ich zachowania, ale tylko na nią mogły liczyć. Przygoto-
wały wszystkie swoje oszczędności i błagały ją, by za-
brała kotka do weterynarza. Babcia nie umiała odmówić 
wnuczkom. Radość Natalki, która od czasu wypadku nie 
uśmiechała się prawie wcale sprawiła, że poszły z kot-
kiem  do lekarza. 
 Pan weterynarz dokładnie wysłuchał opowieści o 
Tygrysku, a następnie zbadał kotka. 
Był zdumiony tym jak rezolutne są dziewczynki, ile 
wiedzą o kotach, a także jak bardzo zaangażowały się, 
aby uratować malucha. Babcia także nie mogła uwie-
rzyć w to, co usłyszała, szczególnie wtedy, gdy Natalka 
wyjęła z kieszeni worek z robaczkiem, którego zwymio-
tował chory kotek. Dziewczynka nie wiedziała czy pan 
doktor uwierzy w jej opowieść, dlatego postanowiła za-
brać  robaka. Weterynarz dokładnie opowiedział sio-
strom  w jaki sposób podawać kotkowi lekarstwa i jak 
się nim opiekować w czasie choroby. 
W drodze do domu Natalka znowu straciła humor i była 
smutna. Opowiedziała babci o swoich obawach. Bała 
się, że mama nie pozwoli im opiekować się małym kot-
kiem i znowu trzeba będzie go zostawić samego. Popro-
siła nawet babcię, by zabrała Tygryska do swojego do-
mu, aby tylko mogły go od czasu do czasu zobaczyć.  
Następnego dnia mama, której babcia opowiedziała całą 
sytuacją  postanowiła porozmawiać  z córkami. Nie była 
zachwycona, że dziewczynki same poszły do piwnicy, 
ale bardzo pochwaliła je za to, że uratowały małego kot-
ka. Pozwoliła im także zostawić kotka w domu do czasu 
aż nie wyzdrowieje.  Dziewczynki cieszyły się, że ma-
ma pozwoliła im  leczyć Tygryska, lecz na myśl o tym, 
że trzeba będzie go oddać obcym ludziom, obie miały 
łzy w oczach. 
Tego popołudnia babcia znowu pojawiła się w domu 
dziewczynek. Mimo, że nie musiała dziś opiekować się 
wnuczkami, przyjechała porozmawiać z mamą. Uważa-
ła, że kotek to mały „cudotwórca”. Wiedziała, że to 
dzięki niemu Natalka zaczęła się znowu uśmiechać i 
nabrała energii. Mówiła, że wnuczka opiekując się kot-
kiem zapomniała o własnych problemach  i o wypadku. 
Po dłuższym zastanowieniu mama dziewczynek przy-
znała babci rację. Gdy dziewczynki usłyszały, że mogą 
zatrzymać kotka i  mogą się nim opiekować, cieszyły się  
i piszczały z radości. Obiecały, że będą się o niego 
troszczyć, szczególnie teraz, gdy jest chory. 
Siostry były bardzo szczęśliwe. Uważały, że mama zro-
biła im najpiękniejszy  prezent jaki mogły sobie wyma-
rzyć, lecz tak naprawdę Tygrysek okazał się prezentem 
dla mamy  i babci. Mały kotek sprawił, że Natalka odzy-
skała radość życia, odzyskała uśmiech i znowu była po-
godnym i szczęśliwym dzieckiem. 
  

 Julka K.  
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Serdecznie podziękowania dla  

 
p. Ratajczak, Szyja, Mendel, Ciszek,  

za okazaną  pomoc przy akcji „Śmieci mniej, ziemi lżej”  
oraz nakrętki dla PP Integracyjnego w Opolu 

 


