
(PO) WIEŚCI Z KÓŁKA, czyli co w trawie piszczy… 
 

Witajcie ! Przez cały miesiąc luty na kółku 

zajmowaliśmy się tematyką „śmieciową”. 

Poznawaliśmy rodzaje śmieci, uczyliśmy się segregacji 

i poznawaliśmy metody recyklingu. Dzięki temu 

wiemy, że śmieci mogą trafić do powtórnej obróbki                          

i możemy otrzymać całkiem nowe rzeczy. 

Dodatkowym dużym plusem jest ochrona środowiska! 

Pamiętajcie, że w gazetce jest konkurs…każdy 

wygrywa  
 

 

NASZE SPOTKANIA ze ZWIERZĘTAMI  

CIEKAWOSTKI !          

Dorosły niedźwiedź potrafi biegać tak szybko jak koń. Niedźwiedzie polarne 

zasłaniają sobie oczy, gdy czują się onieśmielone. Niedźwiedzie polarne pochodzą 

od jednego przodka, który żył 20 do 50 tyś lat temu na terenie dzisiejszej Irlandii. 

Futro niedźwiedzia polarnego w rzeczywistości nie jest białe, lecz przezroczyste,      

a przy tym bardzo czyste i dobrze odbija promienie słoneczne. Natomiast skóra 

niedźwiedzia polarnego jest czarna. Niedźwiedź polarny ma zaskakująco dobry 

węch. Potrafi wyczuć pożywienie z odległości 30 km. Nie tylko człowiek jest 

wrogiem niedźwiedzi polarnych. W wodach Grenlandii żyje rekin, który żywi się 

niedźwiedziami polarnymi i może żyć ok. 200 lat. Nikt nie łowi tego gatunku, 

ponieważ jego mięso jest trujące. Niedźwiedź polarny ma 42 zęby.  Nowo 

narodzony niedźwiadek polarny waży od 200g do 700g.  Psy rasy samojed to 

jedyne psy na świecie, które wyglądają jak małe niedźwiadki polarne. 

A to ciekawe ……KĄCIK MŁODEGO PRZYRODNIKA          

 

WYKORZYSTYWANIE GRZYBÓW DAWNIEJ 

Dawniej wykorzystywano czernidłaka kołpakowatego, 

który jak się starzał wypuszczał atrament, którym 

pisano. Natomiast z hubiaka robiono kiedyś kapelusze 

do noszenia zimą. 

Ciekawostki wyszukał Olek Mytkowski z klasy II c 



COŚ DLA MALUCHA I STARSZAKA  

 

1. Znajdź 10 różnic. 

 

2. Poprowadź kredkę po 

śladzie, by sprawdzić, ile ryb 

niedźwiedź polarny zjadł 

dziś na śniadanie. 

 

3. Pomóż niedźwiadkowi przejść przez śnieżny labirynt. 

 



UWAGA ! KONKURS! 

Rozwiąż rebus, przynieś rozwiązanie do sali 111                                               

do poniedziałku 29 lutego. Mało czasu, pospiesz się.                                                     

Nagrody dla Wszystkich.                                                                                                          

Pamiętaj! Na kartce z rozwiązaniem podaj swoje imię                                    

i nazwisko oraz klasę. 

 

ZAPAMIĘTAJ!                                                                                                     
Niebieski pojemnik na odpady przeznaczony jest na papier. Możesz tu 
wrzucać gazety, katalogi i prospekty, papier, zeszyty, książki w miękkich 

okładkach (twarde okładki należy usuwać), papierowe torby i opakowania, 
kartony oraz tekturę.                                                                                                               

Żółty pojemnik na odpady przeznaczony jest do segregacji plastiku i metalu. 
Możesz tu wrzucać opakowania z tworzyw sztucznych, plastikowe butelki (PET) 
i nakrętki, kartonowe pudełka po sokach, napojach i mleku, butelki po płynie do 

naczyń, reklamówki.                                                                                                         
Zielony pojemnik na odpady przeznaczony jest na szkło kolorowe, 

a biały służy do segregacji odpadków szklanych bezbarwnych.                                              
Czerwone pojemniki na śmieci są przeznaczone wyłącznie na puszki 

aluminiowe i metal. 
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Zima powoli odchodzi. Była łagodna.                          

To dobrze dla ptaków. Czekamy teraz na 

wiosnę  Tymczasem w tym numerze 

ważne sprawy „śmieciowe” i nie tylko  


