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edakcja „Balonika”, 

postanowiła wesprzeć 

inicjatywę  tegorocz-

nych organizatorów PIKNIKU  

SZKOLNEGO, i również 

„być .EKO”. Na początek 

sprawdziliśmy najbardziej popu-

larne wyrażenia związane z tym 

tematem.. 

Ekologia , jest nauką o funkcjo-

nowaniu  i budowie przyrody. 

Zajmuje się badaniem zależności 

pomiędzy  organizmami , a śro-

dowiskiem.. Wyraz  „ekologia” 

wywodzi się z greckich określeń  

„oikos” - „dom” oraz  „logia” - 

„nauka”. Czy możemy  ekologia 

jest nauką o domu? Wydaje nam 

się, że tak jeśli uznamy iż środo-

wisko jest naszym domem.  

Kolejnym wyrazem, który się 

nam kojarzy z „byciem 

EKO” jest recykling. Pod 

tym określeniem kryje się 

metoda ochrony środowiska.  

Założeniem recyklingu jest 

ograniczenie odpadów, wy-

korzystanie ich do kolejnego 

przetworzenia. „Bycie EKO” 

to nie tylko  rozumienie po-

jęć, to również działania ja-

kie możemy podjąć na co 

dzień. Przeczytaliśmy, ile 

czasu potrzebują niektóre 

odpady , aby się rozłożyć, oto 

wyniki : szkło 4 tyś. lat, pa-

pierki po cukierkach 450 lat, 

plastikowe butelki, tu proces 

rozkładu jest zależny od 

rodzaju  ale może trwać do 

1000 lat, metal –10 lat roz-

kładają się puszki po jedze-

niu. Guma do żucia pozo-

staje w środowisku –5 lat, 

natomiast  odpady natural-

ne: owoce, warzywa— do 

roku. Dbanie o środowisko 

naturalne jest obowiązkiem 

człowieka, gdy uznamy, że 

to środowisko jest naszym 

domem. I tak, jak w domu 

dbamy o czystość, tak samo 

postępujmy z środowiskiem. 

„Bycie EKO”, jest w mo-

d z i e ,  a  R e d a k c j a 

„Balonika”, popiera ją w 

całości.        Redakcja 

- „BALONIK” 

„BALONIK „ przypomina:  
PAMIETAJ O SEGREGACJI ODPADÓW 
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jąc do niej chilli, miód lub kukurydzę. 

Czekoladowy napój towarzyszył im 

podczas uroczystości państwowych oraz 

religijnych. Podobnie z ziarnami kaka-

owca postępowali Aztekowie. A jak 

otrzymywali piankę w tym niezwykłym 

napoju? Po prostu przelewali kilka krot-

nie napój z naczynia do naczynia. Do-

tarcie nasion kakaowca do Europy wią-

że się z odkryciami geograficznymi. 

Uważa się, że pierwszym Europejczy-

kiem który mógł docenić smak kakaow-

ca był Krzysztof Kolumb. Jednakże 

bardzo dużą rolę w rozpowszechnieniu 

się  kakaowca na Starym Kontynencie 

przypisuje się Cortezowi, który był kon-

kwistadorem. To 

jemu ziarna poda-

rował Montezuma 

II.  Wkrótce czeko-

lada podbiła Euro-

pę, a dziś jest 

wspaniałym, słod-

kim specjałem.  

Większość z 

nas uwielbia czekoladę. Doceniamy 

jej smak, zapach, rodzaje. Lubimy 

jeść czekoladę z bakaliami, orzecha-

mi, białą, a także pitną.  

Historia czekolady sięga bardzo odle-

głych czasów, łączy się z tak zwaną 

epoką prekolumbijską. Na półwyspie 

Jukatan, przed ok.. 2,5 tyś. Lat rozwijała 

się cywilizacja Majów. To właśnie elita 

tej kultury  spożywała czekoladę. Nasio-

na kakaowca Majowie rozcierali doda-

Jedną z ciekawych odmian wiewiórek, są 

wiewiórki latające.  

Nie są one wprawdzie w stanie prowadzić 

aktywnych lotów, tak jak ptaki czy nietope-

rze, ale mogą sunąć miedzy drzewami dzięki 

umiejętności wykonywania bardzo długich 

skoków. Niektóre z nich latają nawet na 

odległość 90 m. Skoki te umożliwiają im 

odpowiednia budowa: wzdłuż boków ciała, 

pomiędzy przednimi a tylnymi kończynami, 

ciągnie się owłosiony fałd skórny, przypomi-

nający futrzany spadochron. Nie bez znacze-

nia jest także ogon, który przyczynia się do 

stabilizacji lotu oraz działa jak hamulec 

przed lądowaniem na pniu drzewa. 

Cechy charakterystyczne POLATUCHÓW: 

Długość ciała:  

dochodzi do 20 cm, 

Długość ogona:  

12—15 cm (jest długi, szeroki i puszysty) 

Waga: 150 g. 

Występowanie: lasy mieszane i iglaste 

Europy  wschodniej i północnej oraz Azja. 

Można ją spotkać głównie na Syberii, 

Łotwie, w Finlandii, Estonii. Jeszcze w 

XIX w. występowała na terenach Polski  

między innymi w Puszczy Białowieskiej. 

W niektórych rejonach występowania 

obserwowano spadek liczebności polatu-

chy spowodowany wycinaniem lasów, 

stanowiących jej naturalne środowisko.  

Tryb życia: Polatucha jest zwierzęciem 

aktywnym. Zaobserwowano, że prowadzi 

też nocny tryb życia. Polatucha szuka 

schronienia w dziuplach drzew, w których 

buduje gniazda. W nich przesypia dzień. 

Nie zapada w sen zimowy, ale rzadko 

opuszcza w tym okresie swoje ciepło wy-

ścielone gniazdo.  

Odżywianie: żerowanie rozpoczyna o 

zmierzchu. Żywi się nasionami drzew 

(zarówno iglastych, jak i liściastych) i 

krzewów, ich owocami, a także 

(szczególnie zimą) ich pączkami. Spora-

dycznie może zjadać owady i ich larwy.  

Ciąża: Po ciąży trwającej ok. 5 tygodni 

samica rodzi 2-4 młode, w uprzednio 

przygotowanym w dziupli gnieździe, 

wysłanym miękkimi włóknami roślinny-

mi. W ciągu roku może dać 4 –5 mio-

tów.  

Dawid, klasa IVC 

Taką tablicę wykonasz sam za niewiel-

kim kosztem. Wystarczy: tasiemka lub 

gumka np. kapeluszowa (kupisz w pa-

smanterii), gruby karton, kolorowy 

papier albo materiał ...oraz odrobina 

wyobraźni. Wycinamy wcześniej wy-

myślony kształt, jeśli chcemy to obkle-

jamy go kolorowym papierem lub ma-

teriałem. Następnie owijamy tasiemką 

lub gumką przymocowując od „lewej 

strony” przymocowując do obklejonej 

dykty. Tablica–  gotowa.  
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CZEKOLADA  
i jej słodka historia 

POLATUCHY  

ZRÓB TO SAM— tablica na ważne sprawy. 
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ogon pozwalają na rozwinięcie bardzo 

dużych prędkości pod wodą, przez co 

łatwo wylatują ponad jej zwierciadło. 

Niektóre gatunki, oprócz rozwiniętych 

płetw piersiowych, mają również silnie 

rozwinięte płetwy brzuszne. Z powodu tej 

różnicy nazywane są "czteroskrzydłymi", 

w odróżnieniu od "dwuskrzydłych" ryb 

latających o mniejszych płetwach brzusz-

nych. Ryby latające nie należą do ryb 

głębinowych, praktycznie cały czas pły-

wają tuż pod powierzchnią wody, aby 

szybko wybić się ogonem w powietrze w 

razie ataku ze strony intruza. Żywią się 

głównie skorupiakami oraz planktonem, 

którego jest pełno  w górnych poziomach 

oceanów. Uważane są za wszystkożerne, 

ponieważ spożywają również rośliny i 

małe zwierzęta. Niektóre gatunki polują 

również na małe ryby. Same mogą stać się 

natomiast ofiarą tuńczyków, delfinów, 

morświnów, marlinów i ośmiornic.  

Dawid, kl. IV c 

 

W 
 każdej grupie zwierząt znajdzie-

my gatunek, który zachowuje się 

zupełnie inaczej od pozostałych. Wszelkie 

granice przekroczyły jednak ryby po-

siadające „skrzydła”, dzięki którym 

przelatują nad taflą wody niczym me-

wy. Ryby te przebywają we wszystkich 

oceanach, szczególnie w wodach tropikal-

nych i subtropikalnych. Najbardziej cha-

rakterystyczną cechą ptaszorowatych są 

niezwykle duże płetwy piersiowe umożli-

wiające przelot nad powierzchnią wody. 

Kształt ciała przypominający torpedę oraz 

N 
iektóre zwyczaje Słowian do-

trwały do dziś. Słowianie po-

mimo chrystianizacji dalej 

uparcie obchodzili niektóre zwyczaje. 

Wiele z nich nie dotrwało do naszych 

czasów. Wyjątkiem są takie słowiańskie 

zwyczaje jak: topienie marzanny 

(demona zimy i śmierci), noc kupały 

(wianki), dożynki i śmigus dyngus. Zwy-

czajami które nie dotrwały do teraz to 

np. postrzyżyny. Postrzyżyny wspo-

mniane w legendzie o Piaście kołodzie-

ju symbolizowały przejście chłopca z 

pod opieki matki pod piecze ojca od 

tego momentu uczył się męskich zajęć 

np.: polowanie, oranie, posługiwanie 

bronią. Noc kupały znana również jako 

wianki , noc świętojańska czy kupał 

nocka była świętem trwającym cztery 

doby. W czasie tego święta tańczono, 

śpiewano, skakano przez ogniska (co w 

ich wierzeniach miało moc oczyszczają-

cą), panny plotły wianki i puszczały je 

na wodę a gdy jakiś kawaler wyłowił 

wianek i oddał właścicielce, młodzież 

łączyła się w pary. Panny wróżyły z 

kwiatów rumianku i bzu a nawet szczy-

piorku. Istniała legenda że w tą noc 

kwitnie paproć a ten kto znajdzie jej 

kwiat będzie bogaty i będzie mógł  stać 

się nie widzialny. Słowianie obchodzili 

jare święto na różne sposoby jedni topili 

marzannę poprzednio przechodząc z nią 

dookoła wioski. Inni malowali jajka na 

znak urodzaju. Do przywitania wiosny 

przygotowywała się cała rodzina kobie-

ty piekły placki a mężczyźni rozpalali 

ogień. W tym czasie robiono wiechy 

które były nieodłączną częścią wypę-

dzania z człowieka złych mocy uderzali 

się wtedy nimi nawzajem. Woda też 

miała właściwości oczyszczające więc 

polewano się nią.    

Marta, VI a 
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RYBY LATAJĄCE (EXOCOETIDAE) 

Słowiańskie obrzędy dziś. 



 

Ten artykuł może składać się ze 175-

225 wyrazów. 

Jeśli złożony biuletyn zostanie wysłany 

pocztą, ten artykuł znajdzie się na ostat-

niej stronie, dlatego powinien być bar-

dzo czytelny. 

Uwagę czytelników najłatwiej przykuć 

zestawem pytań i odpowiedzi. Odpo-

wiedz na najczęściej zadawane pytania. 

Przedstaw imiona, nazwiska i tytuły 

personelu Twojej organizacji bądź cen-

nik oferowanych usług lub produktów. 

Zachęć czytelników do określonej for-

my kontaktu z Twoją firmą. 

Przypomnij o zanotowaniu wydarzeń 

cyklicznych (np. obiad z klientami 

w każdy wtorek lub kwartalna aukcja 

charytatywna). 

Jeśli wystarczy miejsca, umieść tu 

obiekt ClipArt lub inną grafikę. 

PRZYBIJ EKO PIĄTKĘ,  
A BĘDZIESZ W DZIESIĄTKĘ :):):) 

 

 

Szkoła Podstawowa  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 
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