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AKTUALNOŚCI 

oraz pobudzanie aktywności 
twórczej dzieci i młodzieży, 
rozwijanie wrażliwości estetycznej, 
zainteresowań i uzdolnień 
plastycznych, stworzenie uczniom 
możliwości prezentacji własnych 
dokonań twórczych, a zadaniem 
konkursowym wykonanie stroika 
wielkanocnego własnoręcznie z 
dowolnie wybranych materiałów.  
W etapie szkolnym komisja 
wybrała do etapu gminnego 

następujące prace: 
 
Natalia Wikar, Angelika Staśko, 
Karol Kulpa, Rafał i Kacper Gaura, 
Magdalena Florek, Grzegorz i 

Mikołaj Nawalaniec.  

 

KONKURS NA „ RODZINNY 
STROIK WIELKANOCNY”  

Wielkanocne zwyczaje- konkurs na 
"Rodzinny stroik wielkanocny" należy 
już do tradycji naszej szkoły. 
Uczniowie również w tym roku wzięli 
udział w kolejnej już edycji 
Gminnego Rodzinnego Konkursu. 
Prace zachwyciły i zaskoczyły 
wykorzystaniem różnorodnego 
materiału: sznurka, suszonych 
kwiatów, makaronu, drewna, bibuły, 
nici, krepiny, papieru, gałązek 
bukszpanu i innych wiosennych roślin. 
Celem konkursu jest popularyzowanie 
i kultywowanie tradycji i zwyczajów 
wielkanocnych, rozwijanie wyobraźni 

AKTUALNOŚCI 

PIERWSZY DZIEŃ 
WIOSNY  

21 marca witaliśmy wiosnę. W 
tym dniu uczniowie przyszli do 
szkoły ubrani w barwy Pani 
Wiosny. Dominował kolor 
zielony i żółty. Dziewczęta 
zadziwiały pięknymi fryzurami z 
kwiatami we włosach. Od samego 
rana zrobiło się niemal tęczowo. 
Samorząd Uczniowski przygotował 
wiosenny apel, w którym uczniowie 
kl. IV śpiewali piosenki i 
przedstawiali humorystyczną 
wersję topienia marzanny. Podczas 
przerw w szkole słychać było śpiew 
ptaków, a dzieci mogły zagrać w 
ciekawe gry przygotowane przez 
Samorząd Uczniowski. 
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ETAP GMINNY  
23. 03. 2016r. w budynku Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Słopnicach 
odbyło się uroczyste ogłoszenie 
wyników i rozdanie nagród w 
rodzinnym konkursie Stroik 
Wielkanocny, którego 
współorganizatorem jest nasza 
szkoła. Pan Wójt Adam Sołtys i Pani 
Dyrektor Małgorzata Sułkowska 
wręczali dyplomy i nagrody 
uczestnikom etapu gminnego.  
 

Oto wyniki uczniów naszej 
szkoły: 
 
I MIEJSCE RÓWNORZĘDNE: 
NATALIA WIKAR 
II MIEJSCE RÓWNORZĘDNE: 

Dziękujemy rodzicom i 
dzieciom za udział w 

konkursie i gratulujemy tak 
wspaniałych efektów. 

Zapraszamy do obejrzenia 
galerii prac konkursowych 

na naszej stronie! 

www.sp4.slopnice.iap.pl 

Pierwszy Dzień Wiosny świętowaliśmy wyjątkowo radośnie. 

Dzień był bardzo udany, uczniowie zadowoleni, na ich 
twarzach gościł uśmiech i wokół panowała ogromna radość i 
wiosenny nastrój. 

WIOSNA! 



KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ - MIKOŁAJ LAUREATEM  
Mikołaj Nawalaniec z kl.V poszedł w ślady swojego starszego brata i zakwalifikował 
się do powiatowego etapu turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”. W 
przeprowadzonych eliminacjach gminnych zajął drugie miejsce. Podobnie jak w 
ubiegłym roku, po teście pisemnym dostał się do pięcioosobowego finału ustnego. 
Tutaj również wykazał się bardzo dobrą wiedzą i w ostatecznym podsumowaniu 
zajął premiowane awansem miejsce. 
Konkurs wiedzy pożarniczej jest ważnym elementem szeroko rozumianej prewencji. 
Ma za zadanie propagowanie wiedzy o zagrożeniach pożarowych, sprzęcie do akcji 
ratunkowych, pierwszej pomocy i historii związanej z pożarnictwem. Jest to 

Jerzyki pojawią się nagle pod koniec 
pierwszej dekady maja. Będą leciały 
non stop, dniami i nocami. W locie 

będą łowiły owady i krople deszczu, a 
nawet ucinały sobie drzemki. Po 
jerzykach przyfruną do nas już tylko 
zaganiacze, łozówki i żołny. 
 
Najwięcej ptaków przylatuje w 
kwietniu, ale wiele gatunków wraca 
do swych rewirów już w marcu. 
Najwcześniej powracają migranci 
krótkodystansowi - myszołowy, 
skowronki, trznadle i potrzeszcze 

Z niecierpliwością wypatrujemy 
ptaków, które spędziły zimę w 
ciepłych krajach. To prawdziwy 
sygnał, że nastała wiosna.  

Bociany są w drodze już od lutego, a 
bywa, że na początku marca pojawi 
się na polu jakiś niecierpliwy 
ryzykant. Ich wiosenna wędrówka 
trwa dwa miesiące i jest o miesiąc 
krótsza niż jesienna. Dlaczego? Bo 
bociany wiosną śpieszą się do swych 
gniazd i rewirów. Kto pierwszy, ten 
lepszy. Kto się spóźni, może stracić 
zeszłoroczny, dobrze sobie znany 
rewir lęgowy, a nawet gniazdo i 
partnerkę. 
 

Czytadełko 
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(zimują we wschodnich landach 
Niemiec, a przy łagodnych zimach 
nawet w Wielkopolsce). W razie 
nawrotu zimy przemieszczą się 
troszkę na zachód lub przeczekają. 
Myszołowy mogą kilka dni 
pogłodować. Skowronki i trznadle 
znajdą coś dla siebie na polach 
ozimin. Powracając wcześnie, zastaną 
w zaawansowanych lęgach te gatunki, 
które zostały u nas na zimę. 
Niektóre z nich będą już miały 
młode, a pisklęta puszczyków nawet 
wyfruną z gniazd! Młode pojawią się 
w gniazdach puchaczy i orzechówek, 
a nawet u krzyżodziobów, jaja zaś u 
bielików, kruków i sierpówek.  

Pod koniec marca przy karmnikach 
ukażą się samiczki bogatek i zięb. 
Zimą kręciły się tam niemal wyłącznie 
samce - samice w tym czasie 
przebywały nad Morzem 
Śródziemnym. "Panowie" zostali (u 
zięb to dość nowy obyczaj), by już 
wczesną wiosną zająć zeszłoroczne 
rewiry z miejscami do gniazdowania. 

ZIĘBA ma wielkość wróbla. Wyróżnia 
się pięknym śpiewem. Przed laty 
trzymano te ptaki w klatkach. Dziś są 

ZIĘBA 

Samiec różni się od samicy tylko trochę - 

wielkością, więc trudno je od siebie 

BOCIAN 

W Polsce jerzyk Apus apus 
objęty jest ścisłą ochroną 

JERZYK 

Ptaki powracają na wiosnę 

A to ciekawe! 



Dzwońce ryzykują razem: zimują u 
nas zarówno samce, jak i samice. 
 

Kto w marcu pojedzie poza miasto, 
usłyszy żurawie. Zimowały w 
Hiszpanii lub we Francji w parach, 
gdyż dorosłe ptaki się nie rozstają. 
Jesienią młode leciały obok rodziców 
i sąsiadów, w kluczach. Teraz młode 
żurawie wracają już zaręczone - 
podczas zimowania połączyły się w 

pary. Pierwsza wiosna 
będzie dla nich trudna, bo 
będą musiały znaleźć sobie 

odpowiedni rewir, a 
najlepsze są już przecież 
zajęte przez bardziej 
doświadczone ptaki. Może 
się okazać, że to, co przy 
roztopach jest 
bezpiecznym 
rozlewiskiem, zamieni się 
w suchą, niebezpieczną 
dla żurawi łąkę. Dlatego 
roczniaki nie przystępują 
do lęgów. Żyją w parach, 
ale o rozmnażaniu zaczną 
myśleć dopiero za kilka 
lat. Bywa, że łączą się w 
koczujące po bagnach 
stadka młodzików. Co 
innego roczne gęsi, które 
z zimowisk też wracają 
zaręczone w parach, ale 
na pewno znajdą sobie 
miejsce obok swych 
rodziców, którzy za trzy 
lata pozwolą im nawet 
przystąpić po sąsiedzku 
do pierwszych lęgów. 

Czyścimy stare budki lęgowe i 
wieszamy nowe - to pomoże 
dziuplakom. Dziko rosnąca 
kępa malin lub jeżyn może być 
ostoją pokrzewek. Sterta 
chrustu da schronienie 
rudzikowi lub strzyżykowi. 
Kilka posadzonych obok siebie 
świerków zwabi kosy i 
dzwońce. Nasz ogród może 
być nie tylko miejscem 
odpoczynku dla zgłodniałych i 
strudzonych wędrowców, ale także 
ostoją, gdzie będą przystępować do 
lęgów. Ważne jednak, aby były w nim 
miejsca zaciszne, łatwo dostępne 
poidełko lub oczko wodne i żeby nie 
polował na ptaki nasz kot. 
 
Podczas wędrówek i zimowania ginie 
nawet połowa ptaków. Z tych, które 
przeżyją, wiele nie przetrzymuje 
wiosennych nawrotów zimy.  
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Co przygotować na powrót ptaków? 

 

 

Ptak większy od bociana o 
popielatym ubarwieniu z czarną 

Ż URAW 

Skowronki są ściśle związane z krajobrazem 

rolniczym. Nie bez powodu mówi się, że rolnik 

wychodzi w pole ze skowronkiem i ze 

skowronkiem kładzie się spać.   

SKOWRONEK 

Jak zbudować budkę dla ptaków? 

Poradnik ze strony www.ptaki24.pl 

Klasyczna budka lęgowa dla ptaków gniazdujących w Polsce.  

Przedstawiona poniżej budka lęgowa, to najzwyklejsza, a zarazem 
najprostsza w wykonaniu budka lęgowa dla ptaków. Nadaje się ona dla 
większości gatunków gniazdujących w Polsce tj. sikor, kowalików, pleszek, 
krętogłowów i mazurków.  

Do wykonania budki lęgowej najlepiej użyć drewna odpornego na wilgoć 
(świerk, topola), o grubości 18 mm.  



budki. 

Otwór wlotowy musi być wydrążony 
wysoko. W ten sposób zabezpieczysz 
otwór wlotowy przed opadami 
deszczu, drapieżnikami oraz 
uniemożliwisz młodym wypadnięcia z 
budki. 

Nie montuj budki lęgowej wcześniej 
niż to konieczne. 

Czytadełko 
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Orientacyjne wymiary poszczególnych 
elementów budki:  

przód: 100 mm x 268 mm 

bok: 136 mm x 268 mm (krótszy bok) 
x 300 mm (dłuższy bok) 

tył: 100 mm x 300 mm 

spód: 100 mm x 100 mm 

dach: 160 mm x 190 mm 

Podane wymiary dotyczą typowej deski 
o grubości 18 mm. 

 

Otwory wlotowe (średnica lub 
szerokość x wysokość): 

sikora uboga, sosnówka, czubatka, 
modraszka: 27-28 mm 

sikora bogatka: 30-31 mm 

kowalik: 40-45 mm 

pleszka: 32 x 46 mm 

krętogłów: 32-35 mm 

wróbel mazurek: 32-35 mm 

 

WAŻNE INFORMACJE: 

Nie należy heblować desek użytych 
do budowy budki - ptakom łatwiej 
chwycić się chropowatej powierzchni. 
Przy głębokich budkach wskazane 
jest nawet wyżłobienie pilnikiem, po 
wewnętrznej stronie, poziomych 
rowków, by ptaki łatwiej mogły się w 
niej poruszać. 

Można wywiercić jeden lub kilka 
otworków wentylacyjnych w spodzie 
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http://www.sp4.slopnice.iap.pl  
Odwiedź naszą stronę! 

http://www.sp4.slopnice.iap.pl/

