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Tajemniczym ogrodem 
walczymy ze smogiem.

Projekt ekologiczny

Odświeżyliśmy ogródki w skrzynkach.
Tym razem posadziliśmy w nich rośliny
rodem z Tajemniczego ogrodu F.H.Burnet 

W tym roku szkolnym w naszej szkole z
inicjatywy pani D. Matuszewskiej - Temech
realizowany jest projekt
ekologiczny.Uczniowie uczestniczą w
różnych działaniach, które mają sprawić ,
aby  poważniej zastanowili się nad
problemem zanieczyszczenia środowiska i
chętniej uczestniczyli w akcjach
ekologicznych. Oczywiście najważniejsze
jest to, aby o naturę dbać codziennie , a nie
tylko wtedy, kiedy organizowana jest jakaś
akcja. Dzięki projektowi mamy szansę
dowiedzieć się więcej o sposobach
ochrony środowiska, poznamy miejsca, w
których w sposób szczególny chroni się
różne gatunki roślin i zwierząt. Na
kolejnych stronach przeczytacie o tym, co
już zostało zrobione w ramach projektu.
                                             J.J.

Ogródki w skrzynce

Ogród Botaniczny
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Koncert dla Ziemi

                  7 maja 2018r.w poniedziałek  odbył się
dwugodzinny Koncert dla Ziemi, w którym udział brali
uczniowie naszej szkoły. Został on zorganizowany w
ramach realizacji projektu ekologicznego przez klasę
VIID pod opieką pani Beaty Huzarskiej.Prowadziły go
Oliwia Polit i Natalia Sobczak. Celem koncertu było
zwrócenie  uwagi na świat wokół nas oraz
przypomnieć młodym ludziom, iż otaczająca nas
przyroda jest ważniejsza niż urządzenia multimedialne
i  Internet. 
                Uczestnicy prezentowali publiczności swoje
talenty: śpiew, taniec, grę na gitarze, keyboardzie,
recytowanie wierszy, pokazy iluzjonistyczne. 
                Wszystkim najbardziej spodobał się występ
młodego iluzjonisty,który pokazywał różne sztuczki
karciane.
              Uczniowie biorący udział w koncercie bardzo
dobrze się do niego przygotowali.Swoimi występami
udowodnili, że los Ziemi jest dla nich bardzo
ważny.Zachęcili do troski o środowisko naturalne.
                              Robakusa_Fox i Ogórek Kiszony

Występ kl. V b

Uczennica kl. VII d

występ kl.V a

J.Janeczek

J.Janeczek

J.Janeczek



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 22 05/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Baśniowa Szkoła

Wizyta w Lesie Łagiewnickim

Konkurs

Ścieżka zdrowia

W czasie wizyty w Lesie Łagiewnickim nie tylko się uczyliśmy , ale i świetnie się bawiliśmy. Razem z
pracownikiem nadleśnictwa podążaliśmy ścieżką edukacyjną "Od nasionka do drzewa" . Dowiedzieliśmy się,ile
potrzeba czasu, aby urosło drzewo.Zobaczyliśmy szkółkę drzew,następnie  młodnik, czyli młody las. Poznaliśmy
dawny sposób zbierania żywicy z drzew zwany spałowaniem.(Właśnie od tego pochodzi nazwa miejscowości
Spała). Dowiedzieliśmy się, jak walczy się w lasach z kornikami i innymi szkodnikami zagrażającymi drzewom.
Mieliśmy okazję podziwiać śpiew ptaków, wyjątkowo piękny zwłaszcza wiosną. Oglądaliśmy budki lęgowe i
liczne gabloty, w których znajdowały się informacje o lesie. Bardzo zainteresowała nas opowieść pani przewodnik
o tym, jak długo żyją śmieci. Na pewno wyciągniemy z tego wnioski. Na koniec odbył się konkurs, sprawdzający,
co zapamiętaliśmy i   przeszliśmy ścieżkę zdrowia. Pogoda dopisała, więc wszyscy byli zadowoleni, ze nie
siedzą w szkole.                                                     N.Połeć 

J.Janeczek

J.Janeczek



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 22 05/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBaśniowa Szkoła

                    W ogrodzie botanicznym 

Mnóstwo zieleni, 
zachwycające krajobrazy 

   Piękne rośliny  

Ogród
Botaniczny w
Łodzi należy do
największych w
Polsce i zajmuje
powierzchnię 67
ha. Znajduje się
w zachodniej
części miasta
 w dzielnicy
Polesie.
Teren jest
płaski, z
niewielkim
spadkiem ku
północy

w kierunku rzeki
Łódki. 
Ogród ma
charakter
parkowo-leśny.
Krajobraz
urozmaica 12
sztucznie
usypanych
wzgórz
obłożonych
granitowymi, 

Znajduje się tu
ponadto 18
zbiorników
zasilanych wodą
ze studni
głębinowej lub
opadów
atmosferycz-
nych. 
Rośnie tu
ok.3400
gatunków,
odmian i
mieszańców
 roślin
gruntowych

i około 2000
taksonów roślin
szklarniowych .
Kolekcje roślin
gruntowych
posadzono w
dziewięciu
działach
ekspozycyjnych
zajmujących
łącznie
powierzchnię
około 58 ha.

Ogórek Kiszony

Ogród Botaniczny

skałki
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