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Ekologia to nauka, 
Która zależności szuka. 

Ekologia informuje, 
co najbardziej ziemię truje. 

Ekologia służy radą 

jak się chronić 

przed zagładą. 

Już lato 

Lato to jedna z czterech podstawowych pór roku w 

przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje 

się najwyższymi temperaturami powietrza w skali roku. W 

świecie roślin jest to okres dojrzewania nasion i owoców, a w 

świecie zwierząt jest to okres wydawania na świat nowego 

pokolenia i przygotowania go do samodzielnego życia. 

Lato astronomiczne rozpoczyna się w momencie 

przesilenia letniego i trwa do momentu równonocy jesiennej, co 

w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 21 

czerwca a 23 września (czasami daty te wypadają dzień 

wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być 

dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas lata 

astronomicznego dzienna pora dnia jest dłuższa od pory 

nocnej, jednak z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a nocy 

przybywa - Słońce wschodzi coraz później i góruje na coraz 

mniejszych wysokościach ponad horyzontem. 

Za lato klimatyczne przyjmuje się okres roku, w którym 

średnie dobowe temperatury powietrza przekraczają 15°C.  

Okres letni to czas wzmożonej turystyki. Sprzyja temu 

czas wakacji, który rozpoczyna się pod koniec czerwca, a 

kończy z upływem sierpnia. Żniwa odbywają się w miesiącach 

letnich. Na polach pojawiają się stogi z wysychającą słomą. 

Uroczystości zakończenia zbiorów zbóż rolnicy świętują w 

czasie dożynek, czasami w tradycyjnych strojach ludowych. 



 

 

Żniwa dawniej 

 

 

 

 

 

i dziś 

 

 

 

PRZYSŁOWIA  O LECIE 

Co się latem rodzi zimą się przygodzi 
 
Kto latem pracuje zimą głodu nie poczuje 
 
Kto w lecie nie zbiera w zimie głodnym przymiera 
 
Kto w lecie próżnuje w zimie nędze czuje 
 

Słaba zima, kiepskie lato. 
 
Co lato uzbiera, to zima pożera. 
 
Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata 
 
Lepsze jedno lato niż dwie zimy 
 
Suchy grudzień, sucha wiosna, suche lato. 
 
 

 



 

 

 

 

PRZYSŁOWIA O MAJU 

1. Chłodny maj, dobry urodzaj. 

2. Ciepły kwiecień, mokry maj - będzie zboże jako gaj. 

3. Częste w maju grzmoty rozpraszają chłopom 

zgryzoty. 

4. Deszcz majowy, chleb gotowy. 

5. Kiedy mokry maj, będzie żyto jako gaj. 

6. Dużo chrabąszczy w maju, proso będzie niby w 

gaju. 

7. Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju. 

8. Gdy maj jest przy pogodzie, nie bywają siana w 

szkodzie. 

9. Gdy się maj z grzmotem odezwie na wschodzie, rok 

sprzyja sianu i zbożu w urodzie. 

10. Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi. 

11. Grzmot w maju sprzyja urodzaju. 

12. Jeśli w maju grzmot, rośnie wszystko w lot. 

13. Kiedy lipa w maju kwitnie, to w ulach miód zawiśnie. 

14. Na pierwszego maja szron obiecuje dobry plon. 

15. Pierwszego maja deszcz, nieurodzaju wieszcz 

 

 

Lato w lesie 

             W lesie możesz obserwować naturę 

W lesie możesz obserwować naturę. Możesz swoje 
obserwacje zachować na zdjęciach. Las jest idealnym 
miejscem do fotografowania. Zawsze znajdziesz tu coś 
ciekawego. Piękne kwiaty, połyskującego żuczka, kroplę rosy 
na pajęczynie. A jeśli będziesz zachowywał się odpowiednio 
cicho, może uda Ci się zrobić zdjęcie jelenia lub dzięcioła.  

Las zamieszkują tysiące ptaków! I jeśli tylko będziesz 
uważny, nie tylko usłyszysz ich śpiew, ale również je 
zaobserwujesz. Z czasem nauczysz się rozpoznawać gatunki 
takie jak sójka (najliczniejszy ptak w polskich lasach) czy 
dzięcioł duży.  

http://www.erys.pl/index/?id=32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d
http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml


Możesz również zgłębić tajniki życia drzew. Najpierw 
naucz się rozpoznawać ich gatunki. 

Jeśli masz lupę, możesz wykorzystać ją do 
obserwowania owadów, których w lesie jest całe mnóstwo. Ale 
pamiętaj, bądź przy tym bardzo ostrożny! Nie zrób krzywdy tym 
małym żyjątkom. Niektóre są niezwykle pożyteczne i pomagają 
leśnikom zachować las w dobrej kondycji. 

 

 

 

Rysujemy króliczka 
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... i gotowe 

 

 

 

W dniu 12.02.2014r. z całą klasą (2 B) byliśmy w 

Muzeum  Farmacji. Pani przewodnik pokazała i 

opowiedziała nam kilka ciekawostek o Muzeum, którymi 

chciałem się podzielić.   Muzeum   Farmacji mieści się w 

najstarszej łódzkiej aptece przy placu Wolności. 

Zgromadzono w nim ponad tysiąc oryginalnych 

eksponatów, wśród nich cenne wydawnictwa i zbiory 

naczyń używanych przez dawnych aptekarzy. Na parterze 

muzeum odtworzono pomieszczenia apteki z przełomu 

XVIII i XIX wieku, z meblami z warsztatów wiedeńskich, 

oryginalną aparaturą do przygotowywania leków i wagami. 

Łódzkie muzeum farmacji może się poszczycić zbiorem 

ponad 30 żeliwnych moździerzy, z których najstarsze 

pochodzą z XVIII wieku. Służyły one niegdyś aptekarzom do 

ucierania materiału skalnego. Większą kolekcją moździerzy 

w Polsce może się pochwalić tylko Uniwersytet Jagielloński. 

W muzeum zobaczyć można także zbiór drewnianych 

puszek, które służyły do przechowywania sproszkowanych 

składników leków, aparaturę szklaną czy miski ceramiczne. 

W zbiorach znajduje się m.in. pamiętnik Pierwszego Zjazdu 

Aptekarzy Królestwa Polskiego w Łodzi. 

 

 



 

Wycieczkę uważam za udaną i to miejsce polecam do 

zwiedzania. Bardzo podobało mi się to, że mogliśmy sami 

przygotować leki.   

 

Dnia 30 kwietnia  wystawiliśmy w naszej szkole 

inscenizację ekologiczną „Królewna Śmieszka                        i 

Ekoludki”. Chcieliśmy  uwrażliwić wszystkich na problemy 

środowiska naturalnego oraz skłonić do aktywnej postawy na 

rzecz ochrony Ziemi. Pokazaliśmy swoje zdolności aktorskie na 

forum szkoły. Przedstawienie bardzo się wszystkim podobało, 

a my zostaliśmy nagrodzeni gorącymi brawami. 

 

 

 

 

 

Witaminy 
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Witaminy to proste, ale niezbędne do życia związki chemicznie. 
W organizmie ludzkim występują w bardzo niewielkich 
ilościach. Przy niedoborze witamin organizm ludzki nie może 
funkcjonować normalnie, gdyż zaburzeniu ulegają procesy 
metaboliczne organizmu. 

Sport to zdrowie !!! 

 

 

 

 

 

 

Przepis na pyszną kanapkę 

Składniki 

 1 lub 2 kromki chleba razowego 

 1 pomidor 

 2 liście sałaty 

 1 zielony ogórek 

 masło naturalne 

 szynka 

 sól, pieprz 

 

 

Przygotowanie 

Bierzemy deskę do krojenia, na której kładziemy chleb i 
smarujemy go masłem. Myjemy  liść sałaty i lekko 
osuszamy, kładziemy na posmarowaną kromkę, następnie 
układamy plaster szynki. Pomidora i ogórka myjemy, 
kroimy je w plasterki, które umieszczamy na kanapce. 
Lekko posypujemy solą i pieprzem do smaku .  

 

SMACZNEGO!!! 

 

 

 

 

Zagadki 

 

Siedem wspaniałych                                                                                                  

Barw ją odziewa                                                                                                               

Istnieje wtedy                                                                                                                

Gdy mija ulewa.  …………………………….. 

Po wiośnie do nas przychodzi.                                                                 
Przynosząc dni gorące.                                                                                     
Dzieje się tak dlatego,                                                                                        
Że mocniej grzeje słońce.  ………………………. 

Mały z płótna domek-                                                                                           

W lecie go stawiamy.                                                                                               



Gdy jesteśmy na wakacjach,                                                                                       

Nocą w nim sypiamy.  …………………………. 

Na jakim piaszczystym brzegu,                                                                       

Ludzie się opalają?                                                                                         

Wzburzone morskie fale                                                                                       

Muszelki tam wyrzucają.   ……………………… 

Jak się nazywa ten czas                                                                                              

Kiedy rolnik zbiera plony?                                                                                      

Powie ci, że jest to latem,                                                                                 

Kombajn wjeżdża na zagony.    …………………………….. 

 

 

 

 

 

Wakacyjne rady 

 Gdy słoneczko na plaży mocno praży, posmaruj się 
kremem by się nie poparzyć! 

 Pływanie to piękna sprawa, bez ratownika, 
niebezpieczna zabawa! 

 Gdy pochodzić chcesz po górach, chodź po szlaku, 
nie błądź w chmurach! 

 Dorosłych słuchaj zawsze rad, wtedy bezpieczny 
będzie Twój świat! 

 Nie oddalaj się samotnie, nie zabłądzisz i nie 
zmokniesz! 

 Książkę ciekawą bierz często do ręki, to w twojej 
głowie przetrwają literki! 

 Aby wakacje były ciekawe, spędzaj je na mądrej 
zabawie! 
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