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Szkoła Podstawowa
Szkolna 7
47-460, Chałupki

Numer 1 11/22

Ruszamy w Nowy Rejs

Ahoj uczniowie Szkoły
Podstawowej w
Chałupkach. 1 września
rozpoczęliśmy wspólnie
nowy rejs po Oceanie
Wiedzy. Zabraliśmy na
nasz pokład nowych
uczniów klasy pierwszej.
Już w pierwszym dniu
szkoły nasi najmłodsi
uczniowie musieli
rozwiązać wiele zadań, z
którymi poradzili

sobie doskonale.
Dopełnieniem aktu
przyjęcia na pokład było
uroczyste ślubowanie, a
następnie pasowanie na
uczniów naszej szkoły. 
Wszystkim uczniom,
nauczycielom i
pracownikom szkoły
życzymy wiatru w żagle i
dobrego roku szkolnego, a
rodzicom wielu powodów
do satysfakcji.
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Dzień Drzewa Ciekawostki:
Drzewa mogą
dorastać nawet do
100m. Na świecie
rośnie ponad 23 tys.
różnych ich gatunków.

W Kenii przebadano
pięć powierzchni pod
względem różnych
typów i gatunków
drzew.
Zidentyfikowano ich
198, należą do 44
rodzin.

Drzewa rekordziściDrzewa to życie

W dniu 14 października 2022r.
zorganizowano w naszej szkole Dzień
Drzewa. Klasy pod opieką
wychowawców nazwały i posadziły
swoje drzewko obok szkolnego parkingu
lub za budynkiem placówki.

Klasa 8

Klasa 8

 Dzień Drzewa jest to
międzynarodowa akcja
sadzenia drzew
odbywająca się w
coraz większej ilości
krajów na świecie. Jej
celem jest wzrost
świadomości
ekologiczno-
społecznej.
Święto Drzewa ma na
świecie stary rodowód,
jego początki sięgają
1872 roku.  

Drzewa i lasy są
niezbędne do życia na 
Ziemi. Oczyszczają
powietrze, którym
oddychamy na co
dzień, filtrują wodę,
którą pijemy. Lasy są
domem dla ponad 3/4
życia na świecie.
Zwierzęta znajdują
dogodne warunki do
życia w ekosystemie.
Znajdują żywność i
schronienie. Drzewa z
dziuplami są
schronieniem dla
ptaków, ssaków,
gryzoni.

- Dąb Bartek to 
najstarsze polskie
drzewo.
Średnica pnia wynosi
13,14m, jego długość
dochodzi do 30m.

- Sekwoja to rodzaj
majestatycznych,
olbrzymich drzew iglastych
z rodziny
cyprysowatych,
występujący obecnie
tylko w jednym
gatunku – sekwoi. 

Drzewa to rośliny
wieloletnie o
wydłużonych
łodygach, liściach i
gałęziach. Niektóre
definicje obejmują
wszystkie rośliny
drzewiaste.

Emilia

Emilia


