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WYDANIE EKOLOGICZNE

Nieporządek w okolicy,
strasznie brudno na ulicy,
park nam coś okropnie szpeci…
To po prostu góra śmieci!
Kapsle, puszki i butelki,
kartoniki i papierki…
Chociaż wiemy, że to nie my,
to plac zabaw uprzątniemy!
Niebezpiecznie jest wśród śmieci.
Można szkłem się pokaleczyć,
pośliznąć się, złamać rękę
lub w rowerze przebić dętkę.(…)
Przestań takim być brudasem!
O przyrodzie pomyśl czasem.
Lepiej znaleźć kosz na śmieci
i żyć w pięknym, czystym świecie!
M. Przewoźniak
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Jak żyć ekologicznie?
Ekologiczny sposób życia jest sposobem na ocalenie świata przyrody –
roślin i zwierząt. Może poprawić nasze zdrowie, a także sprawić, że
będziemy żyć spokojniej i bardziej świadomie. Na świecie żyje około
7 miliardów ludzi, ich wpływ na Ziemię jest większy niż jakiegokolwiek
innego gatunku.
Ekologia to ochrona powietrza, żywności i klimatu, a także zdrowia. To
przy okazji – pomysł na spore oszczędności.
Jak prowadzić ekologiczne życie? Oto 10 propozycji na domową
ekologię.
1.

Nie marnuj wody. Korzystaj ze zmywarki, prysznica. Jeśli masz ogródek, koniecznie
zbieraj deszczówkę!

2.

Oszczędzaj prąd. Wychodząc z pomieszczenia, gaś w nim światło. Wyłączaj funkcję
czuwania w urządzeniach.

3.

Nie kupuj opakowań. Wybieraj produkty na wagę, a nie zapakowane.
Na zakupach korzystaj z toreb wielokrotnego użytku!

4.

Segreguj śmieci. Im mniej odpadów trafi na wysypisko śmieci, tym
lepiej. Do ponownego przetworzenia nadaje się większość plastiku,
szkło, papier i metal.

5.

Oszczędzaj papier np.: drukuj dwustronnie, korzystaj z bibliotek, rób
okładki do książek ze starych kalendarzy, do pakowania prezentów
używaj szarego papieru ozdobionego swoimi rysunkami.

6.

Kupuj produkty lokalne i sezonowe. Staraj się kupować polską żywność.

7.

Wybieraj żywność ekologiczną wyprodukowaną zgodnie z przepisami
rolnictwa ekologicznego.

8.

Kupuj produkty posiadające ekologiczne certyfikaty.

9.

Nie kupuj niepotrzebnych rzeczy. Wyprodukowanie każdego produktu, od
zabawki po telefon komórkowy oznacza, że zużyto w tym celu wodę, energię,
paliwo, wyemitowano do atmosfery ciepło i rozmaite nieobojętne dla
środowiska substancje. Dlatego może lepiej kupić rzecz
używaną, może wystarczy coś tylko pożyczyć?

10. Poruszaj się pieszo, rowerem, autobusem, tramwajem.

***

Zagadka pani Izy
W klasie jest co najmniej 20 uczniów, lecz mniej niż 30. Wiadomo, że jeśli ustawią
się trójkami, to zostanie 1 uczeń. Jeśli ustawią się czwórkami, również zostanie 1 uczeń.
Ilu uczniów chodzi do klasy?
A) 29
B) 25
C) 28
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Arcydzieła malarstwa
„Nie jest zadaniem artysty wierne przedstawianie powietrza, wody, skał
i drzew”, wyznał malarz Caspar David Friedrich (1774-1840). Miał on
głęboko duchowy i religijny stosunek do przyrody, odnajdywał w niej wiele
symbolicznych znaczeń. Chociaż studiował pejzaże z natury, jednak jego
kompozycje były malowane z pamięci. Często popadał w melancholię
i oddawał się kontemplacji, aby przywołać wizję, którą chciał przenieść na
płótno. Według niego obrazy powinny odzwierciedlać duszę artysty, jego
odczuwanie.
W romantycznym pejzażu Friedricha Dwaj mężczyźni
kontemplujący księżyc ludzie ukazani są jako niewyraźne, drobne
postaci. Ubrani w ciemne stroje, stoją pomiędzy widzem
a podziwianym krajobrazem. Zamyśleni, zastygli w bezruchu, patrzą
ku horyzontowi, odwracają twarze od
widza. Czasem malarz umieszcza
bohatera na szczycie wzniesienia, góry,
jak na obrazie Wędrowiec nad morzem
mgieł. Mężczyzna wzrokiem sięga
swobodnie w odległą przestrzeń, gdzie
niebo zdaje się zlewać z ziemią, jak
gdyby stoi na krawędzi rzeczywistości. Artysta konsekwentnie skrywa przed
widzem twarze bohaterów – nie można rozpoznać ich rysów, śladów
osobistych przeżyć. Ale od wszystkich sylwetek promieniuje szczególna moc
kontemplacyjnego przeżycia; wydaje się przenikać całość dzieła, udziela się
widzowi. Wtopione w pejzaż postaci sugestywnie narzucają odbiorcy swoje
emocje.
Friedrich na obrazie Skały kredowe na Rugii otwiera przed wrażliwością
widza szeroką i pełną napięcia przestrzeń. Jeden z mężczyzn z lękiem przywarł do
darni, drugi stoi zapatrzony w dal. Od pełnego nadziei blasku jutrzenki na wodzie
dzieli obserwujących przyrodę niezgłębiona otchłań. Niebezpiecznie ostro
zakończone skały ograniczają krajobraz, a tym samym czynią dal jeszcze bardziej
sugestywną. Pragnienie zniesienia granic, wolność, jakiej romantyczny człowiek
szukał w naturze, znajduje swoje spełnienie jedynie w tęsknym spojrzeniu
w bezkresną przestrzeń.
Friedrich miał skłonność do nadawania
swym obrazom głębokich znaczeń religijnych, ukazywania przyrody
wzbudzającej przeżycia mistyczne. Obecność Boga w naturze
ukazywał przez aurę tajemniczości i niezwykłości, które osiągał
dzięki kolorystyce, grze promieni świetlnych i mgieł. Obraz Krzyż
w górach charakteryzuje nadzwyczajna dbałość o wierność kształtów,
o realistyczne odtwarzanie elementów krajobrazu. Artysta ustawił na
skalistym szczycie wśród jodeł krucyfiks, tylko nieznacznie ponad nie
wyniesiony. Promienie zachodzącego słońca oświetlają ziemię od
dołu. Wiszący na krzyżu Chrystus jest do widza zwrócony bokiem,
patrzy nie ku ludziom, ale w dal. Dzieło zamówione do prywatnej
kaplicy zamkowej, miało pełnić funkcje ołtarza. Dla współczesnych
było szokujące i sprzeczne z dotychczasową tradycją.
Opracowała Iwona Kowalczyk
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Mamo, pobaw się ze mną!
„...Tańczą sobie liście,
tańczą sobie tańczą,
czerwone złociście...”
E. Szelburg-Zarembina „Jesienne liście”

Wrześniowe nastroje zbliżają nas do pięknej jesieni... Postanowiłam zrobić ze swoimi dziećmi
Michaliną i Mikołajem Wrześniowe obrazki.
Lato karmi nas jeszcze ciepłymi promieniami, choć i deszcz lubi pokropić. Zielone liście jeszcze
na drzewach, a my postanowiliśmy pokolorować świat.
Potrzebne nam będą:
- suszone liście,
- flamastry,
- klej,
- blok techniczny,
- tasiemka,
- dziurkacz.
Najpierw kolorujemy liście flamastrami z jednej strony. Przygotowujemy karton na obrazek,
docinamy tak, aby liść się zmieścił.
Kolorowy liść przyklejamy do kartki, którą dziurkujemy. Przez tak zrobione otwory przekładamy
i zawiązujemy tasiemkę. Na końcu ozdabiamy flamastrami rysunek.
Dzieci po skończonej pracy powiesiły obrazki w pokoju na ścianie. Mama była z nich bardzo dumna.
Monika Culepa

***

Biblioteka poleca…
Wakacje za nami. Czas na naukę. Pamiętajcie o tym, że uczyć się
można na różne sposoby. Ja proponuję jeden z przyjemniejszych,
a mianowicie naukę poprzez czytanie ciekawych książek. Zapraszam na
lekcję historii i do lektury książki „Piastowskie orły”. Jest to pierwsza
książka z cyklu Zdarzyło się w Polsce. Seria składa się z pięciu części,
w których pokazane zostały ważne fakty z naszych dziejów widziane
oczami zwyczajnych ludzi. I tak w „Piastowskich orłach” będziemy
świadkami chrztu Polski, zjazdu w Gnieźnie, bitwy pod Legnicą, spędzimy
trochę czasu z władcami Polski w tamtych czasach, towarzysząc
Bolesławowi Chrobremu, Władysławowi Łokietkowi czy Kazimierzowi
Wielkiemu. W książce znajdziecie 10 opowiadań, których autorami są
znani polscy pisarze: Grażyna Bąkiewicz, Kazimierz Szymeczko i Paweł
Wakuła. Posłuchajcie, co sami mówią o swojej książce: „Książki z serii
(…) dedykujemy tym, którzy cenią i lubią historię oraz tym, którzy… za
nią nie przepadają. Dzięki nim przekonają się, że historia Polski jest barwna i ciekawa, pełna
nieoczekiwanych zwrotów akcji i trzymających w napięciu, dramatycznych wydarzeń”.
Opracowała Joanna Brandys
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W gazetce wykorzystano:
- fragment wiersza M. Przewoźniaka
- materiały ze strony http://ladnydom.pl/smartips/7,152823,19783449,jak-zyc-ekologicznie-10-sposobow-na-ekologiczne-zycie.html
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