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Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.
  Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie
rodziny i przyjaciół.

    życzy
 Redakcja gazetki

Wszystkich naszych Czytelników zachęcamy
do aktywnego spędzania świąt, na świeżym
powietrzu (o ile pogoda pozwoli), w gronie
rodziny. Komputer, internet, telefon mogą
przecież choć trochę pobyć w samotności...

Czy wiesz, dlaczego święcimy akurat te produkty, a nie inne ? 
Okazuje się, że to, co wkładamy do koszyka, ma wielkie znaczenie... 
WĘDLINA- ma zapewnić zdrowie, bogactwo i płodność. Zawsze była symbolem
dostatku (nie każdy mógł sobie na nią pozwolić). Od XIX wieku do kosza wkłada się
kiełbasę. 
BARANEK- symbol Chrystusa, Baranka Bożego. Dawniej wierzono też, że ma zapewnić
przychylność sił przyrody i chronić przed klęskami. 
JAJKA -to słowiański symbol życia, siły, płodności i miłości. Zwyczaj dzielenia się
jajkiem jest typowo polskim obyczajem, w zasadzie nie znanym innych krajach. 
CHRZAN- symbolizuje ludzką krzepę i siłę. Ma zapewnić zdrowie mężczyznom,
ponieważ ma ostry smak, ma przypominać Mękę Pańską. 
CHLEB- jako najważniejszy pokarm człowieka, owoc jego ciężkiej pracy, ma zapewnić
urodzaj i dostatek na cały rok. Symbolizuje również ciało Chrystusa. 

ŚWIĄTECZNE CIEKAWOSTKI
Według Księgi Rekordów Guinnessa największe
wielkanocne jajo powstało na zlecenie belgijskiego
producenta czekoladek Guyliana. Nad ogromnym
czekoladowym jajkiem pracowało 26 osób. Po 525
godzinach jajko było gotowe. Mierzyło 8,32 metrów. Na
jego wykonanie zużyto 1950 kg czekolady.
Najstarsze pisanki pochodzą z terenów sumeryjskiej
Mezopotamii i liczą ponad 5 tys. lat.
Nieco późniejsze pochodzą z Egiptu, Persji, Cesarstwa
Rzymskiego i Chin. W Polsce zwyczaj malowania
wielkanocnych jajek pojawił się najprawdopodobniej w X
wieku.

Humor na wiosnę..., na święta... ;););)
-Zajączku, dlaczego masz takie krótkie uszy?
- Bo jestem romantyczny.
- Nie rozumiem.
- Wczoraj siedziałem na łące i słuchałem śpiewu słowika.
-Tak się zasłuchałem, że nie usłyszałem kosiarki... 

- Kwoka rozpacza, patrząc na niegrzeczne kurczęta:
-Gdyby wasz ojciec zobaczył, jak się zachowujecie, to obróciłby się na rożnie.

Sekretarka wchodzi do gabinetu dyrektora i krzyczy:
-Panie dyrektorze wiosna przyszła!
-To ją wpuść!!!
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Co w szkole piszczy?

.

Konkursy, akademie, akcje szkolne to
oderwanie od długich godzin lekcyjnych. W
naszej szkole jest wiele atrakcji. Korzysta z
nich dużo osób. Uczniowie wygrywają nagrody
nie tylko dla siebie, ale i dla całej klasy i szkoły.
Obok przedstawiamy wyniki sondy, jaką
przeprowadziły Olimpia Tuszyńska i Julia
Chabros wśród 217 osób. Wyniki są
zaskakujące i dość smutne. 

Miło nam poinformować Was, że laureatem
etapu powiatowego Lubuskiego Konkursu
Recytatorskiego został uczeń klasy 5c, Konrad
Nonn i 18. maja wystąpi on w finale konkursu w
Żaganiu. Wyróżnienie otrzymał Mikołaj
Bubnowski, uczeń klasy 4b.
Naszą gminę w kategorii klas I-III
reprezentowały ponadto: A. Beleć, M.
Wojciechowska, A. Dudkiewicz. Wszystkim
poszło wspaniale. Mamy w szkole talenty!

.

28 marca odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o
Skwierzynie klas trzecich, które reprezentowane
były przez czteroosobowe drużyny. Nie zabrakło
prezentacji multimedialnej o skwierzyńskich
atrakcjach, recytacji wierszy oraz quizu.
Uczniowie układali też z puzzli herb miasta,
rozwiązali zadanie matematyczne oraz wykonali
plakaty promujące nasze miasto. Jedno jest
pewne: wszystkie drużyny wykazały się ogromną
wiedzą o naszym pięknym mieście. Komisja była
zachwycona. Gratulujemy!
Najlepsze w konkursie okazały się klasy: 3c i 3d. 
II miejsce zajęły klasy 3b i 3f, a III miejsce
przypadło klasom 3a i 3e.

.

Marzysz o elektrycznej deskorolce, nowym
tablecie lub rowerze? Weź sprawy w swoje ręce!
Jak to zrobić? Musisz wziąć udział w kolejnej
edycji kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł", 
konkursie pod hasłem "Na skrzydłach przyjaźni".
Wykonaj pracę plastyczną, literacką lub
plastyczno-literacką przedstawiającą przygodę z
wybranym bohaterem literackim, który został
Twoim przyjacielem. Pracę, wykonaną dowolną
techniką, należy oddać do 16 czerwca 2017r. 

Szczegółowych informacji udzielą z pewnością
panie Joanna Nawoik i Maria Materna.

Dnia 23. lutego odbył się w naszej szkole
Konkurs Piosenki. Wzięło w nim udział 20
uczniów z klas I-VI. Konkurs pokazał, że mamy w
szkole piękne głosy i, kto wie, może sprawią w
przyszłości miłą niespodziankę i spowodują
niemałe zamieszanie na rynku muzycznym.
Najlepszymi w kategorii solistów okazali się:
Klaudia Szydełko, Magdalena Wojciechowska,
Jasmina Grębosz, Oliwia Nyga. W kategorii
zespołów zaś triumfowali: Kinga Bednarek i Iga
Pleszko oraz Weronika Leżańska i Anna
Zawłocka, a także Natalia Skwarek i Iga
Kaczmarek. Gratulujemy!

.

sonda korytarzowa
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SPOTKANIE CYNAMONA 
Z MARZANNĄ...

1.Czyją inicjatywą jest akcja „Noc Sów” i na czym ona polega?
„Noc Sów” to ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne poświęcone tym tajemniczym ptakom,
organizowane i koordynowane przez organizację Ptaki Polskie. W kraju odbywa się ona po raz
szósty, w Skwierzynie po raz trzeci. Inicjatywa bycia Przewodnikiem Nocy Sów oraz
zorganizowania jej wypłynęła ode mnie, gdy odbywałem staż w Nadleśnictwie Skwierzyna. Jeszcze
na studiach uczestniczyłem w Nocy Sów zorganizowanej w Poznaniu i bardzo zależało mi
przenieść to wydarzenie do rodzinnej miejscowości. Dzięki przychylności Nadleśniczego wszystko
się udało,a akcja cieszy się dużym zainteresowaniem. „Noc Sów” ma na celu przybliżyć sowy
społeczeństwu, przez omówienie gatunków występujących w Polsce, przybliżenie metod badań i
ochrony sów oraz ich roli w kulturze. Najciekawszym punktem akcji jest oczywiście wyjście w
teren, podczas jednej z wiosennych nocy, by nasłuchiwać i obserwować te tajemnicze ptaki.

2.Jakie zwierzęta i rośliny chronione znajdują się na terenie Puszczy
Noteckiej.
Puszcza Notecka to zwarty kompleks leśny o powierzchni ponad 130 tys. ha. Rozciąga się ona na
długości ponad 100 km od Skwierzyny po Oborniki, między rzekami Wartą i Notecią, skąd jej
nazwa.Z chronionych gatunków zwierząt, występuje tu m. in: żmija zygzakowata, bóbr europejski,
charakterystyczne dla tego miejsca ptaki, jak lerka i lelek kozodój, czy żyjący tu wilk. Z roślin
chronionych na uwagę zasługują m in.: charakterystyczne dla tego terenu widłoząb
miotlasty, rokietnik pospolity i chrobotki oraz cis pospolity i zawilec wielkokwiatowy.

3.Czy prawo przewiduje kary za np. zerwanie rośliny chronionej?
Wszystkie chronione gatunki roślin i zwierząt stają się nimi na mocy Rozporządzenia Ministra
Środowiska, jednego z najważniejszych dokumentów w kraju. Znajdują się w nim zapisy gatunków
objętych ochronią, zakazów związanych z ochroną oraz sposoby ochrony
poszczególnych gatunków. Rozporządzenie wprowadza zakazy w stosunku do dziko
występujących gatunków roślin i zwierząt, takie jak m. in.: zakaz umyślnego niszczenia, zrywania i
uszkadzania, przetrzymywania, niszczenia miejsc ich życia i występowania. Kary przewidziane
prawem za umyślne naruszanie ww. zakazów zawarto w Ustawie o ochronie przyrody oraz
Kodeksie Karnym. Przewiduje się karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
5 lat lub pozbawienia wolności do 2 lat albo karę grzywny.

4.  Wiosna za oknami... Jakie prace wykonują o tej porze pracownicy
nadleśnictwa?
Obserwujemy i liczymy wędrujące w korony sosen gąsienice barczatki sosnówki. W hodowli lasu
jest to czas wytężonej pracy. Prowadzimy wiosenną kampanię, czyli akcję sadzenia drzewek w
lasach. Wszystkie zaplanowane sadzonki muszą zostać wysadzone w krótkim czasie, aby zdążyć
przed okresem wegetacyjnym. Dodatkowo wykonuje się zabiegi pielęgnacyjne na uprawach
leśnych i w młodnikach, czyli wycinanie zbędnych i wadliwych sadzonek. Wiosna to też okres
przygotowania lasów przed ich największym wrogiem – ogniem. Odnawiamy przede wszystkim
pasy ppoż. założone wzdłuż ważniejszych szlaków komunikacyjnych. Uruchamiany też
obserwację terenów leśnych, w celu szybkiego wykrywania zagrożenia od pożarów.
 
Dziękujemy za ciekawe odpowiedzi!

Babciu, dlaczego masz takie wielkie oczy...?
Wielu z nas wilk kojarzy się z groźnym
zwierzęciem, występującym w bajkach.
Aktualnie wilki zostały objęte ochroną ze
względu na drastyczne zmniejszenie się ich
ilości w wielu rejonach. Prowadzący badania
udowodnili, że nie jest on szczególnie
agresywny wobec człowieka. Doskonale
toleruje ludzi na swoim terytorium i zdarzyło się
nawet, że pozwolił pogłaskać swoje młode! 

Dni stają się coraz dłuższe, słońce częściej
wychodzi zza chmur, a ptaki od rana głośno
ćwierkają. Wszystko to oznacza, że zbliża
się wiosna. Tradycją w mojej rodzinie jest
ubieranie Marzanny na powitanie wiosny. W
tym roku Cynamon czynnie uczestniczył, a
raczej przeszkadzał w przygotowaniach.
Kiedy szykowaliśmy szmatki i stare ubrania
do przystrojenie kukły, mój psiak wszystko
rozwalał. Biegał po całym domu z moją
starą sukienką w pysku. Gdy tylko ubrałam
w coś Marzannę, Cynek zaraz to zdzierał.
To było walka z wiatrakami. Na szczęście
Cynamon w końcu odpuścił i zasnął, a mi
udało się ubrać kukłę. W efekcie wszyscy
dobrze się bawiliśmy, zarówno ja, jak i mój
pies. Ciekawe tylko, co na to Marzanna...

                  Ida Cisowska - Środecka

.

O akcję "Noc sów", gatunki roślin i zwierząt chronionych w naszym rejonie i
pracę leśniczego zapytaliśmy pracownika skwierzyńskiego nadleśnictwa,

pana Macieja Hałuszczaka

.
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QUIZ „CZY JESTEŚ
EKO?’’- sprawdź się!
1.Ekologicznym
pojazdem jest:
a)rower,
b)skuter,
c)samochód.

2.Dzień Ziemi
obchodzimy w
a)marcu,
b)kwietniu,
c)wrześniu.

3.Akcja sprzątanie
świata odbywa się:
a)w kwietniu,
b)we wrześniu,
c)w lutym.

4.Rozkład plastikowej
butelki wyrzuconej na
śmietnik może trwać:
a)500lat,
b)300 lat,
c)100 lat,
5. Dzielimy ją na
ożywioną i
nieożywioną:

a)biologię,
b)ochronę
środowiska,
c)przyrodę.
6.Jaką chorobę
wywołuje
promieniowanie ultra-
fioletowe?
a)zapalenie opon
mózgowych,
b)astmę,
c)raka skóry.
7.Pierwszy park
narodowy na świecie
utworzono w 1872 r.
w:
a)Stanach
Zjednoczonych
Ameryki Płn.,
b)Kanadzie,
c)Niemczech.

8. Pierwszym w
Polsce parkiem
narodowym
powstałym w 1921
roku był:
a)Białowieski Park
Narodowy,

b)Kampinoski Park
Narodowy,
c)Tatrzański Park
Narodowy

9.Drzewem iglastym
zrzucającym igły na
zimę jest:
a)świerk,
b)jodła,
c)modrzew.
10.Godłem naszego
państwa jest :
a)orlik grubodzioby,
b)orzeł przedni,
c)orzeł bielik.

11.Zobaczyłeś w
lesie pożar.
Zawiadamiasz straż
pożarną! Dzwonisz
pod numer telefonu:
a)999
b)998
c)997
12.Grzyby niejadalne
i trujące należy:
a)rozdeptać aby

inny człowiek nie
zabrał ich przez
przypadek,
b)zostawić grzyby,
niektóre zwierzęta
żywią się nimi,
c)zerwać i
pozostawić w całości.
13.Recykling to:
a)odzyskiwanie
surowców wtórnych,
b)oczyszczanie
ścieków,
c)pozyskiwanie
energii słonecznej.

PO ROZWIĄZANIU
QUIZU SPRAWDŹ
SWOJE
ODPOWIEDZI
1-a,2-b,3-b,4-a,5-c,6-
c,7-a,8-a, 9-c,10-
b,11-b,12-b,13-a

Czy wiesz, że w naszym rejonie żyje wiele
chronionych gatunków roślin i zwierząt?
Kozioróg dębosz – gatunek chrząszcza 
Lerka, skowronek borowy – gatunek małego
ptaka z rodziny skowronków

Widłoząb miotlasty - gatunek mchu

.

Tegoroczne obchody
Dnia Ziemi odbędą się
pod hasłem
"Zwierzęta i rośliny
chronione w Polsce".
W tym dniu łączymy
się z całym światem
w obronie wspólnego
dobra całej ludzkości,
naszej planety Ziemi. 
Zapraszamy do
udziału w
konkursach, które
nauczą korzystania i
dbania z większą
troską o bezcenne
zasoby naszej
planety. 
Szczegółowe
informacje
znajdziecie z
pewnością na stronie
naszej szkoły,
nauczycieli przyrody,
u p.Beaty
Barczyńskiej i u
swoich
wychowawców.

.
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