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„Energia z natury”KONKURS
ZAKOŃCZONY

W konkursie udział wzięło 21 przedszkoli oraz 11 szkół 
podstawowych. W głosowaniu internetowym oddano ponad 
20 tysięcy głosów! Dziękujemy za tak duże zainteresowanie 
konkursem. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! 
Nagrodzone placówki edukacyjne otrzymają: warsztaty ekologiczne 
organizowane przez �rmę M&M Consulting, roczne prenumeraty 
czasopisma „MiniLO&Aniela” oraz edukacyjne zabawki ekologiczne 
�rmy EcoCardToys. Więcej informacji: 
www.minilo.org/konkursy/konkursy-zakonczone

Kategoria: PRZEDSZKOLA
I miejsce: Przedszkole 
Publiczne nr 7, Dzierżoniów

Kategoria: PRZEDSZKOLA
II miejsce: ZPO w Borzęcie 
Przedszkole Samorządowe

Kategoria: PRZEDSZKOLA
III miejsce: Przedszkole 
Niepubliczne „Wiki”, Elbląg

Kategoria: SZKOŁY PODSTAWOWE
I miejsce: Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 342 w Warszawie

Kategoria: SZKOŁY PODSTAWOWE
II miejsce: Pierwsza Społeczna 
Szkoła Podstawowa w Chełmie

Kategoria: SZKOŁY PODSTAWOWE
III miejsce: Szkoła Podstawowa 
nr 11 w Oświęcimiu
 

Interdyscyplinarny konkurs 
KropelKa do KropelKi 

–  racjonalne gospodarowanie zasobami 
wodnymi zakończony

Celem konkursu było upowszechnianie 
wiedzy na temat ochrony wód 
i racjonalnego gospodarowania zasobami 
wodnymi, aktywizacja nauczycieli do 
przygotowywania własnych scenariuszy 
zajęć oraz współpraca nauczycieli na 
poziomie różnych przedmiotów szkolnych 
i zainteresowanie uczniów problematyką 
racjonalnego gospodarowania zasobami 
wodnymi.

W etapie i nauczyciele przygotowali 
scenariusze lekcji dla szkół podstawowych 
i gimnazjów. Wśród nadesłanych prac 
z każdego przedmiotu nagrodziliśmy 
jedną najlepszą – łącznie 4 laureatów, 
którzy otrzymali tablety oraz prenumeratę 
czasopisma „MiniLO&Aniela” – oraz 
wyróżniliśmy po dwie z każdego 
przedmiotu – łącznie 8 wyróżnień, które 
nagrodziliśmy prenumeratą naszego 
kwartalnika.

W ii etapie zadaniem dla nauczycieli 
było przeprowadzenie zajęć lekcyjnych 
na podstawie własnych scenariuszy 
konkursowych dla jak największej liczby 
uczniów w skali szkoły. Wygrały placówki 
z najliczniejszą frekwencją. Dwie placówki 
otrzymały tablice multimedialne, jedna 
telewizor.

Więcej na stronie 
www.ekoedukator.pl/konkursy. 

Konkurs był podsumowaniem 
kampanii informacyjno-edukacyjnej, 
przygotowanej dla województwa 
wielkopolskiego pt. „MiniLO i Aniela 
zrobią z Ciebie EkoBohatera”. W ramach 
kampanii wydano specjalną edycję 
kwartalnika „MiniLO&Aniela”, która 
składała się z trzech pierwszych 
numerów czasopisma. 

Konkurs dofinansowano ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
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Kochani Młodzi Czytelnicy!

W numerze, który macie przed sobą, staramy się wyjaśnić, dlaczego 
warto wybierać tzw. żywność ekologiczną  - skąd się ona bierze 
i czym różni się od tej powszechnie dostępnej. Dla nas ten wybór jest 
oczywisty, ponieważ ekożywność to zdrowe, naturalne produkty, 
pozbawione chemii! W obecnych czasach wcale nie jest o nie 
łatwo. Uważamy jednak, że dobrze jest dokładnie przyglądać się 
etykietom w sklepach: unikać konserwantów, sztucznych barwników, 
żywności genetycznie modyfikowanej, a w to miejsce wybierać 
produkty pochodzące ze sklepów ekologicznych lub – jeszcze lepiej 

– od zaufanych rolników, którzy sprzedadzą Wam świeże warzywa, 
owoce czy jajka prosto od kury. A może uda się Wam samodzielnie 
wyhodować owoc lub warzywo? (w numerze 1 „MiniLO&Aniela” 
podpowiadamy np. jak wyhodować rzeżuchę). Pamiętajcie starą 
ludową mądrość:  „Jesteś tym, co jesz!”. Od jakości pożywienia zależy 
stan naszego zdrowia i jakość życia. Dbajcie o siebie!

dr Katarzyna Michniewska
Redaktor Naczelny czasopisma „MiniLO&Aniela”

P.S. Drukujemy na  papierze z recyklingu 
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woda

Lodowce – jak sama nazwa wskazuje – w głównej mierze składają się z lodu. 
Lód jest to woda w stałym stanie skupienia. Tworzy się, gdy temperatura 
spadnie poniżej 0˚C. Jak wiemy, śnieg to także woda tylko w postaci stałej. 

To właśnie on przyczynia się do powstania lodowców.

Lodowce –	ruchome	góry

Każdy z nas miał kiedyś kulkę śniegu 
w rękach. Doskonale wiemy, że taka 

kulka ma swoją wagę. Im więcej śniegu, tym 
większa waga. Gromadzący się śnieg naciska 
swoim ciężarem na niżej położone warstwy, 
które z biegiem czasu przekształcają się w lód 
lodowcowy. Proces ten się powtarza, w wyniku 
czego stopniowo zwiększa się góra lodowcowa. 
Miejscami, w których powstają lodowce są 
najczęściej płaskie grzbiety górskie oraz doliny. 
W tych właśnie miejscach ukształtowanie 
sprzyja gromadzeniu się dużej ilości śniegu, 
a dodatkowo jest na tyle chłodno, aby śnieg 
nie stopił się w ciągu lata. 

Lodowce mają zdolność przemieszczania 
się – ruchu. Jak to możliwe, że tak 

wielkie i ciężkie góry potrafią się poruszać? 
Gdy lodowiec się powiększa, wywiera coraz 
większy nacisk na warstwy położone niżej. Te 
z kolei pod wpływem dużego ciężaru zaczynają 
topnieć i płynąć. Powoduje to pojawienie się 
warstwy wody pomiędzy ziemią a lodowcem. 
Woda ta w pewnym sensie działa jak smar, 
zmniejszając tarcie, w efekcie ułatwia  
poruszanie się lodowca.

Warto dodać, że lodowce stanowią 
główny zasób wody słodkiej na świecie, 

a drugi po oceanach wody w ogóle. Jest to 
niewątpliwa zaleta, ale niesie za sobą również 
duże zagrożenie. Współcześnie wiele mówi się 
o topnieniu lodowców, które jest spowodowane 
zmianami klimatu. W stałych warunkach 
klimatycznych lodowce pozostają w stanie 
równowagi, to znaczy, że ani znacząco nie rosną, 
ani nie maleją. W ciągu ostatnich lat zauważono 
że stan równowagi został zachwiany i lodowce 
w większości maleją. Woda, która wcześniej 
była związana w lodowcach, przedostaje się 
do oceanów powodując globalne podniesienie 
poziomu wód. Jeżeli sytuacja się nie poprawi, 
to ciągły proces topnienia lodowców może 
doprowadzić do zalania niżej położonych 
obszarów lądu.    GW

biegun



6

powietrze

J ak zapewne się domyślacie – patrząc na tytuł 
tego artykułu – jest to związane z ruchem 

naszej planety. Ziemia pozostaje w ciągłym ruchu 
obrotowym – krąży wokół Słońca. Jak wiemy, 
Słońce jest bezpośrednim źródłem ciepła. 
Przebywając na świeżym powietrzu w słoneczny 
letni dzień, czujemy, że na słońcu jest znacznie 
cieplej niż w cieniu drzew. W ciągu roku Ziemia 
robi jeden obrót wokół Słońca. Kiedy znajdzie się 
w tym samym położeniu, mija dokładnie okrągły 
rok. Ponieważ Ziemia porusza się po elipsie (to 
taki nieco spłaszczony okrąg), za każdym razem 
znajduje się ona w różnej odległości od Słońca. 
Okres, w którym jest najbliżej Słońca, nazywamy 
latem. Jeśli natomiast ziemia jest daleko od tej 
gwiazdy, temperatura maleje i nastaje zima. Jak 
się to dzieje, możecie zobaczyć na rysunku obok.

Ruch	Ziemi 
a pory roku
Doskonale wiadomo, że latem jest gorąco, a zimą – zimno. 
Wiemy także, iż z nastaniem jesieni spadają liście 
z drzew, a wiosną przyroda budzi się do życia. Czy jednak 
zastanawialiście się, skąd się biorą pory roku i dlaczego 
temperatura powietrza w trakcie zimowych miesięcy 
jest taka niska?

Słońce

Wiosna

Zima

Jesień

Lato
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powietrze

Podpowiedzi:

1.  Białe płatki z lodowych gwiazdek
2.  Na szybie w mroźne dni
3.  Domek Eskimosa
4.  Zwisa zimą z dachu
5.  Buty do jazdy na lodzie
6.  Usypane ze śniegu
7.  Lodowa góra
8.  Kulki lodu lecące z nieba

4

5

6

7

8

2

1

3

W naszym klimacie występują cztery pory roku: 
wiosna, lato, jesień, zima. Jednak w niektórych 
miejscach naszego globu występują tylko 
niektóre z nich. Przykładem może być klimat 
podzwrotnikowy, gdzie głównie wyróżniamy porę 
suchą (latem) oraz deszczową (zimą). W innych 
rejonach ziemi występuje cały czas zima 
i temperatura przez cały rok nie przekracza 0˚C. 
Dzieje się tak dlatego, że promienie słoneczne, 
które docierają do powierzchni Ziemi, nie zawsze 
padają prostopadle. Na równiku kąt padania 
promieni jest prawie prostopadły, co sprawia 
że temperatury są tam najwyższe. Zmiany pór 
roku nie tylko mają wpływ na pogodę, lecz także 
przyczyniają się do zmian trybu życia zwierząt 
i roślin.    GW

Zimowa	
krzyżówka	
z	hasłem

Bezpieczni na drodze – czyli jak 
ważne	jest	noszenie	odblasków

Jesienią i zimą bardzo szybko robi się 
ciemno. Od września 2014 roku wszyscy 

piesi, poruszający się po zmroku poboczem 
drogi w terenie niezabudowanym, zobowiązani 
są do noszenia odblasków. Wcześniej 
obowiązek ten dotyczył tylko dzieci do lat 15. 
Za nieprzestrzeganie przepisów można dostać 
karę w wysokości od 50 do 500 zł.  Dlatego 
też, gdy robi się ciemno, każdy z nas powinien 
mieć przy sobie element odblaskowy, aby 
być lepiej widocznym dla kierowców. Nawet 
najmniejszy odblask może uratować nam 
życie. W sklepach znajdziemy szeroką gamę 
gadżetów odblaskowych dla dzieci i dorosłych, 
a nawet dla naszych czworonożnych 
przyjaciół.  Kamizelki, zawieszki do plecaków 
czy opaski odblaskowe nie tylko zwiększają 
bezpieczeństwo na drodze, ale mogą także 
stanowić modny dodatek do naszego stroju.  
Pamiętajcie, idąc wzdłuż drogi po zmroku, 
poza miastem lub miejscowością, w której 
mieszkacie,  musicie mieć na sobie elementy 
odblaskowe, choćby na plecaku lub na ubraniu.

Iwona Polecka, radca prawny 

Specjalnie dla czytelników 
„MiniLO&Aniela” 
wyjątkowa odblaskowa sówka.  
Z nią będziecie bezpieczni.
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żywność

Żywność ekologiczna
– co? jak? dlaczego?

Żywność ekologiczna – inaczej nazywana organiczną lub 
biożywnością – to po prostu żywność naturalna, czyli taka, 
która wytwarzana jest naturalnymi metodami, w czystym, 
bezpiecznym środowisku…

W gospodarstwie ekologicznym nie 
stosuje się sztucznych nawozów, 

chemicznych środków ochrony roślin 
(pestycydów), antybiotyków czy  hormonów 
wzrostu (preparatów, które sprawiają, że np. 
kurczaki bardzo szybko rosną). Wszystkie 
środki stosowane w uprawach są pochodzenia 
zwierzęcego, roślinnego lub mineralnego, 
a hodowane zwierzęta otrzymują pasze 
gospodarskie, ściółkę i mają dużo ruchu 
(nie są trzymane w klatkach czy wyłącznie 
w  pomieszczeniu zamkniętym).

Jakie	produkty	nazwiemy	ekologicznymi?
Produkty „eko”, „bio” i „organiczne” to takie, które zawierają co najmniej 95 procent składników ekologicznych, m.in. niemodyfikowanych genetycznie, bez sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin.

Gdzie	możemy	k
upić	

produkty	ekolog
iczne?

Coraz liczniej powstają ekosklepy, w których 

można kupić nie tylko owoce czy warzywa 

wyhodowane w gospodarstwach ekologicznych, 

ale także bioprodukty, takie jak – np. sery, 

makarony, dżemy. Również w supermarketach 

i większych sklepach osiedlowych można 

znaleźć dział z biożywnością. Dobrym źródłem 

zaopatrzenia są także lokalne bazarki, na 

których można zrobić zakupy u okolicznych 

gospodarzy, lub cykliczne targi żywności 

tradycyjnej. 

Warto pamiętać, że sami również możemy 

wyhodować ekologiczne warzywa i owoce – np. 

w przydomowym ogródku, a także upiec chleb, 

zamiast np. kupować go w supermarkecie.

Jak	w	sklepie	rozpoznać,	czy	produkt,	
który	chcemy	kupić,	jest	ekologiczny?	

Na opakowaniach muszą się znaleźć specjalne oznaczenia, 
które potwierdzają, że dany produkt jest pochodzenia 
naturalnego i został wytworzony bez udziału chemii. 
Najbardziej znany jest „ekoliść” – unijne logo produkcji 

ekologicznej (więcej na temat oznaczeń ekożywności 
pisaliśmy w numerze 4 „MiniLO&Aniela”). Aby móc 

posługiwać się tym znakiem, rolnik czy producent 
jest kontrolowany, a potwierdzeniem spełnienia 
norm jest specjalny dokument, tzw. certyfikat. 
Produkty, które go nie posiadają, mogą być jedynie 
określane jako „naturalne”.



9MINILO & ANIEL A   nr 04/2014

żywność

Skąd	bierze	
się	żywność	

ekologiczna?

Na początku rolnik ekologiczny musi 3 lata czekać, aż ziemia, którą chce uprawiać zregeneruje się i nie będzie w niej żadnych pozostałości nawozów sztucznych. 

Co roku rolnik 
jest kontrolowany, 

czy ziemia nie 
jest sztucznie 
nawożona.

1.

Potem sadzi rośliny i obsiewa pole - w tym 

czasie wolno mu stosować wyłącznie 

naturalne nawozy i środki ochrony roślin 

przed szkodnikami (np. obornik, komposty).

2.

Uwaga na „ekościemę” – wiele 
produktów bezprawnie używa 
w nazwie określeń „eko” czy „bio”.

Dlaczego	warto	wybierać	
żywność	ekologiczną?
Żywność eko jest coraz bardziej popularna. 
Przyczyną jest przede wszystkim chęć zmiany 
jedzenia na lepsze i zdrowsze. Z badań wynika, 
że kupując jedzenie nieekologiczne, w ciągu 
roku zjadamy nawet 9 kilogramów chemii! 
Nic dziwnego, że coraz więcej z nas cierpi 
na różnego rodzaju alergie, choroby układu 
pokarmowego czy infekcje – jak się okazuje 
przyczyna tkwi właśnie w tym, co jemy. 
Wybierając produkty ekologiczne, dbamy 
o własne zdrowie.

Wyhodowane w ten sposób warzywa 
i owoce są mniejsze – ze względu na brak 
nawożenia pól sztucznymi nawozami, 
a nawozy naturalne nie działają tak silnie. 

3.

Od rolnika zbiory i produkty spożywcze 

trafiają do specjalnych sklepów, 

sprzedających ekożywność.

4.

kompost
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Dlaczego warto 
wybierać	żywność	
ekologiczną?

P omyśl, co robisz, gdy 
chcesz kupić coś, 

co jest dla Ciebie ważne 
i potrzebne w codziennym 
życiu – np. nowy 
telefon? Czy kupujesz 

go pod wpływem impulsu, w biegu, na ulicy, od 
nieznajomego, który akurat ma go na zbyciu? 
Czy raczej zastanawiasz się, jaki telefon byłby 
dla Ciebie najlepszy, w jaki sposób mógłby ułatwić 
i uprzyjemnić Ci życie, a potem długo szukasz 
w sieci opinii na jego temat, oglądasz w sklepie, 
wypytujesz sprzedawcę, by wreszcie zdecydować 
się na jego zakup? A jak jest z tym co jesz? Jak 
długo zastanawiasz się nad wyborem, nim kupisz 
przekąskę? Co wiesz o jej pochodzeniu i składzie? 
I dlaczego w ogóle miałbyś o tym myśleć? Bo jesteś 
tym, co jesz. To duże uproszczenie, ale biorąc pod 
uwagę, że np. twoje kości co 7 lat w całości się 
remodelują (czyli niszczą i odbudowują na nowo) , 
a komórki naskórka wymieniają się co kilka dni, nie 
wiele mija się z prawdą. 

Dlatego jeżeli chcesz dobrze wyglądać, być 
sprawny i myśleć szybciej niż inni – musisz 
zacząć jeść świadomie. Brzmi to poważnie, ale 
nie jest wcale takie skomplikowane. Wystarczy 
się kierować jedną zasadą, która brzmi: „prosto 
i bezpośrednio”.  Prosto – znaczy wybieraj to, co 
najmniej przetworzone i najbardziej przypomina 
składniki, z których zostało zrobione. 

Kupując chipsy z jabłek widzisz po prostu kawałki 
suszonego owocu i nie masz wątpliwości, z czego 
powstały. Intuicyjnie wiesz, że takiej żywności 
możesz zaufać. A jak jest z chipsami o smaku 
sera czy bekonu? Czy na podstawie ich wyglądu 
możesz wymienić wszystkie aromaty, barwniki, 
wzmacniacze smaku i konserwanty, które zostały 
wykorzystane do ich produkcji? Czy byłbyś 
w stanie zrobić taką przekąskę sam w domu? 
Czy możesz jej więc zaufać? Z kolei bezpośrednio 

– to znaczy od osoby, która wie, skąd żywność 
pochodzi i w ten sposób może odpowiadać za jej 
jakość. Świadome kupowanie żywności to sztuka, 
wymaga czasu i cierpliwości, ale uwierz, że warto 
próbować.   

dr n. med. Alina Kuryłowicz, 
specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog,
dietetyk z Kliniki Femmed

Czy	żywność	ekologi
czna	

ma	jakieś	wady?

Wydaje się, że nie. Jedynym minusem produktów 

bio jest ich wyższa cena (w porównaniu 

z produktami nieekologicznymi). Wynika ona 

z tego, że w gospodarstwach ekologicznych 

produkcja trwa dłużej i jest mniej wydajna 

(ze względu na niestosowanie sztucznych 

nawozów i chemicznych środków walki ze 

szkodnikami). Poza tym uzyskanie certyfikatu 

również wiąże się z kosztami. 

Czy	żywność	ekologiczna	
i	zdrowa	żywność	to	to	samo?

Te dwa terminy często bywają stosowane 
zamiennie, jednak nic bardziej mylnego! 
Nazwę „zdrowa żywność” może umieścić 
na opakowaniu w zasadzie każdy producent, 
natomiast określenia „produkt eko” czy „produkt 
bio” może użyć tylko ten producent, który 
spełnia wymogi określone dla tego rodzaju 
żywności oraz uzyskał wymagane certyfikaty. 
A więc nie dajmy się zmylić!    MS

Źródła: 
Jemy coraz więcej śmieci - wywiad z biologiem i dietetykiem 
dr Grażyną Pająk, www.ekologia.pl/wywiady/jemy-coraz-
wiecej-smieci-wywiad-z-biologiem-i-dietetykiem-dr-
grazyna-pajak,18289.html, portal.abczdrowie.pl,
rolnictwo-ekologiczne.info

WIĘCEJ INFORMACJI
Piekarnia&Cukiernia Gronpiek
tel. kom. +48 509 410 509, tel. +12 283 72 63
e-mail: biuro@gronpiek.pl • www.gronpiek.pl

PYSZNY DOMOWY CHLEB W ZASIĘGU RĘKI
Polecamy zestaw 
do samodzielnego wypieku 
tradycyjnego domowego chleba 
z Piekarni&Cukierni Gronpiek. 
W skład zestawu wchodzą: naturalny płynny 
zakwas bez konserwantów, mąka i drożdże. 

żywność
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N ajlepszym źródłem wielu witamin są owoce 
i warzywa. W owocach cytrusowych znajdziemy 

dużo witaminy C, która pomaga nam walczyć 
z wirusami. Bogata w tę witaminę jest również 
kapusta kiszona. Spożywajmy ją często, a będziemy 
zdrowi cały rok! 

Warzywa i owoce w kolorze żółtym, 
pomarańczowym i czerwonym są źródłem 
witaminy A. Jeśli dostarczasz odpowiednią ilość 
tej witaminy, będziesz miał świetny wzrok i zdrową 
skórę. 

Kto z was lubi brukselkę, szpinak, brokuły  
i sałatę? W tych zielonych warzywach kryją się 
ogromne ilości witaminy K. Jest ona bardzo ważna, 
bo dzięki niej nasza krew może funkcjonować 
prawidłowo. Jeśli się skaleczymy, witamina K 
sprawi, że krew będzie krzepnąć i rana szybciej się 
zagoi. 

Ładne włosy, skóra i paznokcie to zasługa 
witaminy E, znajdziemy ją w olejach, orzechach 
i pestkach słonecznika. 

Witaminy z grupy B pełnią w organizmie wiele 
funkcji. Przede wszystkim witaminy te pomagają 
nam w zapamiętywaniu i koncentracji oraz w pracy 
naszych mięśni. Wpływają również na prawidłowy 
stan skóry i włosów. To bardzo ważna witamina, 
dlatego w naszej diecie nie może zabraknąć takich 
produktów, jak wątróbka, warzywa strączkowe, 
produkty pełnoziarniste i nabiał. Każdego dnia 
przynajmniej jeden z tych produktów musi się 
znaleźć na naszym talerzu.

Bardzo dziwną witaminą jest witamina D, 
ponieważ w większości produkujemy ją sami. 
Jednak żeby ją wytworzyć, potrzebne jest światło 
słoneczne. Przebywanie na świeżym powietrzu 
w słonecznie dni i wystawianie skóry na słońce 

– to wystarczy, by dostarczyć organizmowi 
odpowiednią dawkę witaminy D. Jest ona 
niezbędna do tego, byśmy mogli rosnąć, a nasze 
zęby i kości były mocne i zdrowe. Co jednak zrobić 
jesienią i zimą, gdy słońce prawie nie dociera do 
naszej skóry? Jest kilka produktów, które dostarczą 
nam witaminę D. Są to ryby morskie, tran, żółtka, 
żółty ser i mleko.

Nadmiar witamin, tak jak ich niedobór, również 
może być szkodliwy. Pamiętajmy o tym przyjmując 
witaminy w tabletkach lub witaminowe napoje. 
Najważniejsza jest różnorodność 
na talerzu i dostarczanie 
organizmowi wszystkich 
niezbędnych składników 
pokarmowych. Nawet 
jeśli nie przepadamy za 
warzywami, nie warto 
grymasić – one dodają 
nam siły, zdrowia i 
energii.    KI

Zdrowie	na	talerzu
Wszystko, co zjemy ma wpływ na nasze zdrowie. Aby 
wyglądać ładnie, czuć się dobrze, mieć dużo energii i nie 
chorować, należy spożywać odpowiednie dawki witamin 
A, E, C, D, K oraz witamin z grupy B. Każda witamina ma 
inne działanie i każda jest niezbędna do prawidłowego 
funkcjonowania naszego organizmu. Ich niedobór powoduje 
złe samopoczucie, a nawet poważne choroby. 



a
1. Granat 

Owoc bogaty w witaminę C i B3. Pestki 
granatu można jeść same lub jako 

dodatek do potraw.

2. Rabarbar
Warzywo o charakterystycznym kwaśnym smaku 

i różowych lub czerwonych łodyżkach. Robi się z niego 
kompoty, ciasta i dżemy. Jest źródłem witaminy A, C, E.

b

żywność

3.	Jarmuż	
Roślina kapustna, źródło witaminy C, A i K. Można jeść na 

surowo, gotować i piec.

c

4. Soczewica
Roślina strączkowa bogata w białko. Idealny dodatek do 

zup i sałatek. Jest bogata w witaminy z grupy B i C. 

5. Szparagi
Białe, zielone lub fioletowe 

warzywa bogate w witaminę 
C i E. Można je piec, grillować 

lub gotować na parze.

e

Kulinarna	
zgadywanka

MiniLO często próbuje nowych 
smaków warzyw i owoców. 

Czy znasz jego ulubione produkty? 

Połącz zdjęcie z odpowiednią 
nazwą i  opisem.

12
d

Kosmiczne	chipsy
Kosmiczne chipsy mają zielony kolor, 

są chrupiące, a przede wszystkim zdrowe, 
dlatego możesz je jeść do woli. Sposób 

przygotowania jest bardzo prosty i szybki. 
Zatem do dzieła!

Potrzebne będą:
 liście jarmużu (najlepiej z upraw ekologicznych), 

oliwa, ulubione przyprawy

Sposób przygotowania:
1. Przygotuj ok. 100 g liści jarmużu.

2. Porwij je na małe kawałki i wsyp do miski.

3. Dodaj ok. 3 łyżki oliwy, sól i ulubione 
przyprawy (np. słodką paprykę). Wszystko 

dokładnie wymieszaj.

4. Wysyp liście na blaszkę wyłożoną papierem 
do pieczenia.

5. Włóż do piekarnika nagrzanego do 150º C 
na około 8-10 min. Pamiętaj, aby samodzielnie 

nie włączać piekarnika – poproś o pomoc 
osobę dorosłą!

6. Gotowe chipsy przesyp do miseczki. 
Zjedz zanim wystygną.

Prawidłowe odpowiedzi: 1-d, 2-b, 3-e, 4-a, 5-c
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Nasz	bohater	bardzo	
lubi	eksperymentować	
w	kuchni –	dokończ	
kolorowanie	rysunku{



14

żywność

redakcyjne wypieki

Pierniczki powinno się na ogół robić 
około czterech tygodni przed Bożym 

Narodzeniem – wtedy mają wystarczająco 
dużo czasu, aby zmięknąć. Nasza redakcyjna 
mama Justyna, z córką Wiktorią pokażą 
Wam, jak zrobić naprawdę szybkie pierniczki. 
Nie tylko szybko znikają z talerza, ale także 
można je zjeść od razu – nie trzeba czekać. 
Możecie więc przygotować je tuż przed 
świętami, a nawet w samą Wigilię.

Składniki	 
na	około	55	pierniczków:
◊  300 g mąki pszennej najlepiej ekologicznej
◊  100 g mąki żytniej pełnoziarnistej
◊  2 duże jajka
◊  130 g cukru pudru
◊  100 g masła, roztopionego i lekko 

przestudzonego
◊  100 g łagodnego miodu np. akacjowego
◊  1 łyżka przyprawy do piernika
◊  1 łyżka kakao
◊  1 łyżeczka sody oczyszczonej

Przygotowanie:	 

Wszystkie składniki wsypać do naczynia, 
wymieszać i wyrobić (można mikserem).  
Ciasto może być klejące, ale nie należy 
dodawać mąki. Ciasto rozwałkować na grubość 
4 mm (nie cieniej), podsypując je małą ilością 
mąki - tylko tyle, by ciasto nie kleiło się do 
stolnicy. Wykrawać różne kształty pierniczków. 
Układać je na blaszce w niewielkich odstępach.  

Piec w temperaturze 180ºC przez  
około 8 - 10 minut. Studzić na kratce.  
Dowolnie udekorować.

Przepis pochodzi ze strony: mojewypieki.com

Gdy pierniczki będą gotowe, zaproście całą 
rodzinę do ich dekorowania.
Wystarczą lukier (1 szklankę cukru pudru 
wymieszaj z 2-3 łyżkami wody) i kolorowe 
posypki.
SMACZNEGO!

Szybkie pierniczki
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Właściwe	zagospodarowanie	
odpadów

◊  Papierowe torebki po mące i cukrze 
– zazwyczaj powinny trafić do pojemnika 
na papier. Pamiętaj, aby przed 
wyrzuceniem były puste!

◊  Torebki po przyprawie do piernika i sodzie 
– są to tzw. opakowania wielomateriałowe, 
czyli takie, które składają się z kilku 
warstw różnych materiałów, niedających 
się rozdzielić ręcznie w prosty sposób. 
W przypadku opakowań po przyprawach 
jest to papier, aluminium i folia. Tego 
typu opakowania zazwyczaj trafiają 
do pojemnika na plastik.

◊  Słoik po miodzie – najlepiej wykorzystaj 
powtórnie albo wyrzuć do pojemnika na 
szkło. Pamiętaj, aby słoik był opróżniony, 
zdejmij nakrętkę (metalową wyrzuć 
do pojemnika na plastik).

◊  Papier po maśle – nie należy wyrzucać 
zatłuszczonego papieru do pojemnika 
na odpady papierowe. Najlepiej więc 
wyrzucić go do odpadów zmieszanych.

◊  Skorupki po jajkach – to bioodpady. Jeżeli 
masz przydomowy kompostownik, to 
właśnie tam wyrzuć takie odpady. Jeśli 
nie, powinny one trafić do odpadów 
mokrych bądź zmieszanych.

Pamiętaj, aby zawsze upewnić się, 
w jaki sposób odpady segregowane są 
w Twojej gminie. W każdej gminie może 
funkcjonować odmienny system segregacji.

Choinka	ze	smakiem

Nasze kolorowe pierniczki możecie 
wykorzystać jako ozdoby na choinkę. 
Pamiętajcie tylko, żeby przed upieczeniem 
zrobić w nich dziurkę na tasiemkę. Możecie 
również z rodzicami wykonać inne naturalne 
i pachnące ozdoby choinkowe.

WYKORZYSTAJCIE:
◊  Orzechy włoskie i laskowe oraz szyszki 

Wystarczy przykleić ozdobną tasiemkę 
oraz nitkę, dzięki której zawiesisz ozdobę 
na choince. Orzechy oraz szyszki możesz 
też pomalować złotą lub srebrną farbą lub 
obsypać brokatem.

◊  Laski cynamonu – zwiąż kilka lasek 
cynamonu tasiemką w ulubionym kolorze. 
Posłuży ona także jako zawieszka. 
Dodatkowo jako ozdoby możesz użyć anyż 
bądź plasterek suszonej pomarańczy. 

◊  Pomarańcze, limonki, cytryny, jabłka 
Plasterki tych owoców wspaniale ozdobią 
każdą choinkę. Cytryny, pomarańcze, 
limonki, jabłka kroimy na plasterki 
i suszymy na kaloryferze lub w piekarniku. 
Aby jeszcze piękniej pachniały, możesz 
posypać je cynamonem. Gotowe owoce 
możesz zawiesić na choince za pomocą 
tasiemek. Jeszcze ładniej będą wyglądały 
ozdobione goździkami, laskami cynamonu 
bądź anyżem. Można je także udekorować 
złotą lub srebrną farbą albo brokatem. 

Taka choinka nie tylko będzie pięknie 
wyglądać, ale także bajecznie pachnieć!
Jednak najważniejsze jest to, że możecie 
spędzić miło czas, przygotowując ozdoby 
w rodzinnym gronie.    jb

Zachęcamy 
do przesyłania na 

adres redakcji zdjęć 
Waszych smakowitych 
choinek. Najciekawsze 

z nich nagrodzimy 
upominkami. 
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S ubstancji chemicznych dodawanych do żywności 
jest bardzo dużo – są one wykorzystywane jako 

wzmacniacze smaku i zapachu, środki spulchniające, 
zagęstniki, sztuczne barwniki, konserwanty 
i przeciwutleniacze (substancje przedłużające 
trwałość produktów). Poniżej przedstawimy kilka 
najważniejszych i najczęściej spotykanych. Mamy 
nadzieję, że dzięki temu będziecie mogli samodzielnie 
wybierać zdrowsze i bezpieczniejsze jedzenie.

Glutaminian sodu (C5H8NNaO4)
Szczególnie często kojarzony jest z kuchnią Wschodu 
(to w Japonii po raz pierwszy wyodrębniono go 
z wodorostów). Obecnie jest najczęściej spotykanym 
dodatkiem do żywności przetworzonej – jego 
zadaniem jest pobudzanie apetytu (który zgodnie 
z powiedzeniem „rośnie w miarę jedzenia”). Dzięki 
temu jemy więcej i – niestety – tyjemy. Nadmiar 
glutaminianu w spożywanych przez nas potrawach 
może spowodować np. bóle głowy, drętwienie 
karku i kołatanie serca. Znaleźć go możemy m.in. 
w kostkach rosołowych, zupach z torebki oraz 
chipsach.

Benzoesan sodu (C6H5COONa)
Jest  jednym z pierwszych konserwantów – w naturze 
występujący m.in. w jagodach. W produktach 
spożywczych wykorzystywana jest wyłącznie 
jego sztuczna postać. Czemu służy? Ma za zadanie 
hamować powstawanie pleśni, dlatego szczególnie 
chętnie jest wykorzystywany w produkcji 
przetworów, napojów gazowanych i konserw. Jego 
nadmiar w naszym pożywieniu może powodować 
alergie, a nawet objawy zatrucia.

Sztuczne barwniki 
Nie od dziś wiadomo, że to co ładniej wygląda i jest 
bardziej kolorowe, lepiej się sprzedaje. Dlatego 
właśnie producenci żywności wykorzystują barwniki. 
Oczywiście mogą one być również pochodzenia 
naturalnego (zwierzęcego lub roślinnego), jednak są 
one droższe od sztucznych odpowiedników. Poza 
tym w przypadku syntetycznych barwników kolor 
utrzymuje się dłużej. Warto zwracać uwagę na ich 
zawartość w produktach, ponieważ spożywane 
w nadmiarze mogą powodować alergie, bóle głowy, 
u dzieci zaś nadpobudliwość. 

Substancje zapachowo-smakowe, 
czyli „aromat identyczny z naturalnym”
W zakładach chemicznych przemysłu spożywczego 
prowadzone są analizy cząsteczek odpowiedzialnych 
za wrażenia zapachowe. W ten sposób uzyskuje się 
aromaty, które później wykorzystuje się do produkcji 
jedzenia. Po co to wszystko? Otóż konsumenci 
mają określone oczekiwania co do smaku i wyglądu 
produktów, a skoro nie można tego osiągnąć 
w sposób naturalny, trzeba sobie pomóc chemią. 

Tajemnicze E
Literka E wraz z numerem umieszczona na 
etykiecie oznacza właśnie substancję chemiczną, 
której pełna nazwa zniechęcałaby kupującego 
(ze względu na duże skomplikowanie). W zależności 
od przeznaczenia i działania danej substancji określa 
się następujące grupy składników „E”: E: 100-199 
barwniki; E: 200-299 substancje konserwujące; E: 
300-399 przeciwutleniacze; E: 400-499 substancje 
zagęszczające i stabilizujące; E: 500 i powyżej 
pozostałe. Pamiętajmy im mniej „E” na etykiecie, tym 
lepiej dla naszego zdrowia!    MS

Źródła: www.chemiawzywnosci.pl, www.wiz.pl

Ale dlaczego? – zapyta bardziej dociekliwy czytelnik. Ponieważ tylko w ten 
sposób możemy sprawdzić, co jemy i czy jest to zdrowe. Zadanie wcale nie 
jest łatwe – oprócz znanych wszystkim składników spożywczych w opisach 
pojawiają się nazwy przypominające często swoim brzmieniem zaklęcia 
rodem z Hogwartu. 

Czytajmy...
etykiety

Ciekawostka: w składzie wielu przekąsek możemy znaleźć m.in. takie substancje, jak:  5'-rybonukleotydy 
disodowe (E 635), annato (E 160b), aromaty, fosforany wapnia (E 341), glutaminian sodu (E 621), kwas 
cytrynowy (E 330), kwas mlekowy (E 270), lecytyna sojowa (E 322). Czy to nie brzmi strasznie?
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K ażdego roku w Polsce 6,6 mln ton żywności 
zamiast na sklepową ladę trafia od razu 

na śmietnik. Jak myślicie, dlaczego? Powodem 
jest zbyt brzydki wygląd. Telewizja i inne media 
sprawiają, że nie podoba nam się jedzenie, które 
jest trochę krzywe, czy o nieidealnym kolorze. 
Polska znajduje się na 5. pozycji w rankingu państw, 
marnujących największą ilość jedzenia – nie ma 
jednak czym się chwalić.

Pomysłowa Francja
Jedna z francuskich sieci supermarketów 
wykorzystała „brzydkie” owoce i warzywa 

do produkcji zup i soków sprzedawanych na 
bieżąco w sklepie lub obniżyła ich cenę 

o 30%. Wyprzedano prawie 1,2 tony 
takiego jedzenia w ciągu pierwszych 

dwóch dni! W trakcie pierwszego 
miesiąca trwania akcji skorzystało 

z niej ponad 13 milionów klientów. 

Źródło: www.nesweek.com

I Ty możesz pomóc!

C hcesz przyłączyć się do akcji ratowania 
brzydkiego jedzenia? Wykorzystaj je 

do przygotowania ekokosmetyku dla mamy 
lub babci (może to być doskonały prezent 
gwiazdkowy – pamiętajcie jednak,  
aby przygotować  
go tuż przed  
podaro- 
waniem).

Będą nam 
potrzebne:
awokado lub banan (mocno dojrzały, 
niekoniecznie idealny), łyżeczka soku z cytryny,
żółtko lub łyżeczka oleju roślinnego.

Do dzieła:
Awokado lub banana rozgniatamy na 
miazgę i dokładnie mieszamy z pozostałymi 
składnikami. W ten sposób uzyskamy 
doskonałą maseczkę, która łagodzi 
podrażnienia, chroni skórę przed utratą wilgoci 
i pobudza naskórek do regeneracji. Gotową 
maseczkę należy nałożyć na twarz i szyję, a po 
20 minutach zmyć ciepłą wodą. Skóra po jej 
użyciu będzie miękka i elastyczna.    PP

NiegrzeczNie jest 
oceniać	po	wyglądzie…
Oglądamy, dotykamy, wąchamy – te czynności wykonujemy za każdym 
razem, kiedy chcemy kupić owoc lub warzywo, odrzucając te o nieidealnych 
cechach. Badania wykazują, że około 40% całej żywności nigdy nie zostaje 
zjedzone, właśnie ze względu na swoją niedoskonałość i odmienny wygląd. 

Nie 
jedzmy tylko 

oczami!  
Coś co wygląda 
inaczej, nie musi 

smakować  
gorzej.

Pamiętaj, „brzydkie” jabłko 
smakuje tak samo jak ładne, 
z nieładnej pomarańczy możemy 

wycisnąć pyszny sok, a gorzej 
wyglądająca cytryna ma tyle 
samo witamin co ta idealna. 
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Każdy z nas spotkał się w przedświątecznym okresie z dużymi 
koszykami ustawianymi w supermarketach, do których ludzie 
wkładają żywność. Takie zbiórki organizowane są przez Banki 
Żywności, które skupiają się na działaniach zapobiegających 
marnowaniu żywności i zmniejszających liczbę niedożywionych 
osób w Polsce.

Banki	Żywności

Jak działają Banki Żywności

Banki Żywności zbierają jedzenie ofiarowane 
przez kupujących podczas zbiórek, producentów, 
dystrybutorów, hipermarkety, rolników 
i  ogrodników, które następnie jest rozdzielane 
i transportowane do organizacji walczących 
z problemami niedożywienia. Organizacje te 
zajmują się dalszym podziałem otrzymanych 
produktów i przekazywaniem ich potrzebującym. 
W 2012 r. aż 1,5 mln osób otrzymało pomoc 
żywnościową od Banków Żywności.

Przed świętami Bożego Narodzenia w szczególny 
sposób powinniśmy pomyśleć o osobach uboższych 
i potrzebujących pomocy, waszych rówieśnikach 
i ich rodzinach, osobach niepełnosprawnych, 
chorych, które w tym okresie wyjątkowo potrzebują 
wsparcia. Robiąc zakupy w supermarkecie warto 
kupić chociaż jeden produkt więcej i wrzucić go do 
kosza wolontariusza, zbierającego żywność dla 
osób w trudnej sytuacji życiowej. 

Produkty, na które jest największe 
zapotrzebowanie to olej, cukier, konserwy 
i słodycze.

Oprócz zbiórek świątecznych, banki żywności 
organizują też inne akcje, których efekty wywołują 
uśmiech na twarzach ubogich. Bank Żywności 
SOS w Warszawie już po raz ósmy zorganizował 
we wrześniu Rockową Zbiórkę Żywności, kielecki 
Bank Żywności ratuje warzywa i owoce, a słupski 
hucznie obchodzi Światowy Dzień Żywności. 
Każdy z banków, a jest 
ich w Polsce już 
32, organizuje akcje 
charytatywne, zgodnie 
z zapotrzebowaniem 
i możliwościami. Sprawdź, 
co dzieje się w Twojej 
okolicy, bo warto i trzeba 
pomagać. Każdy z nas 
zasługuje na uśmiech na 
twarzy.    PP

Świąteczne zbiórki żywności są organizowane 
od 1997 roku. W 2013 roku wzięło w niej udział 
3 500 sklepów, w których zebrano 801 ton 
żywności. Trafiła ona później do placówek, 
takich jak: domy dziecka, domy samotnej matki, 
noclegownie dla bezdomnych czy ośrodki 
pomocy społecznej. Akcja nie byłaby możliwa 
do zrealizowania bez ogromnego zaangażowania 
wolontariuszy (w tym roku będzie ich ponad 
50 000), a także osób znanych z mediów, które 
wspierają tę akcję. Więcej informacji na stronie: 
www.bankizywnosci.pl



Energia 
z ciała człowieka 
Pewnie nie raz słyszeliście „ale z ciebie 
energiczne dziecko” albo „skąd w tym 
dziecku tyle energii?”. I chociaż chodziło 
o Wasze niespożyte siły do działania, 
nie od dziś wiadomo, że człowiek 
wytwarza tyle energii co niejedna bateria. 
Postanowili to wykorzystać naukowcy 
i oto, co wymyślili:

Źródło: dziennik.pl, odkrywcy.pl

W raz ze zjedzonym batonem 
do naszej krwi trafia 

cukier, który jest doskonałym 
źródłem energii. Wykorzystuje 
to specjalny mikrorobot, 
który umieszczony w ludzkich 
naczyniach krwionośnych 
oczyszcza je ze szkodliwych 
substancji. Przerabia on cukier 
znajdujący się w krwi na prąd 
elektryczny, dzięki czemu może 
się poruszać bez ograniczeń.Także energia 

cieplna wytwarzana 
przez człowieka nie 
może się zmarnować. 
Już ponad 25 lat temu 
zaprojektowano zegarek, 
który był zasilany 
ciepłem ludzkiego ciała. 
Wprawdzie był duży 
i nieporęczny, ale działał! 

C złowiek w ruchu to 
prawdziwy wulkan 

energii. Wykorzystują 
to specjalne rowery, na 
których – jeżdżąc w miejscu 
– wytwarzamy prąd. 
W Danii w jednym z hoteli 
można zdobyć darmowy 
posiłek, jeśli wcześniej 
wytworzy się w ten sposób 
odpowiednią ilość prądu. 

Naukowcy postanowili wykorzystać energię 
wytwarzaną przez człowieka do zasilania 

drobnych urządzeń elektrycznych. W tym celu 
wymyślono odzież, która zmieniając kształt 
podczas poruszania się, wytwarza prąd, którym 
można zasilić np. telefon komórkowy.
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Zima to wyjątkowy czas także dla zwierząt, które muszą się do niej 
specjalnie przygotować. Są jednak na kuli ziemskiej takie miejsca, 
gdzie cały rok leży śnieg, a temperatura spada znacznie poniżej zera. 
Tam również możemy spotkać bardzo ciekawe stworzenia. Chcecie się 
dowiedzieć, jakie? Rozwiążcie nasze zagadki.
Patrycja Wojtkowiak-Skóra

20

bioróżnorodność

A CO SłYChAć NA BIEGUNIE? 
- niech odpowie ten, kto umie…

Pośród lodów, gdzie Arktyka,
to wynurza się, to znika.
Choć jest ciężki, dobrze pływa – 
Tak jedzenie swe zdobywa.

Ryba, foka, czy też ptak – 
- najeść się do syta! Tak!
Pazurami zdobycz chwyta,
później w paszczy wszystko znika.

W futrze grubym, śnieżnobiałym,
ma kamuflaż doskonały.
Tłuszcz przed zimnem izoluje – 
więc się świetnie ssak ten czuje.

Lepiej mu nie wchodzić w drogę, 
tyle Ci poradzić mogę.
Oby los Twój nie był marny…
Zwierz ten to….

Odpowiedzi:
a) wilk polarny 
b) niedźwiedź polarny
c) zając polarny 

01



Tam, gdzie biegun jest północny,
trzyma mróz naprawdę mocny.
Gdzie Arktyka, kry na wodzie – 
on jest zdrowy i „na chodzie”.

Skóra naga i brązowa,
a gdy już o skórze mowa – 
fałdowana często bywa,
dzięki płetwom zwierz ten pływa.

Ssak drapieżny, w stadzie żyje,
swych kłów – ciosów nie ukryje.
Te na pierwszym planie mamy –
czy drapieżcę tego znamy?

Foki, ryby, skorupiaki – 
takie oto jego smaki.
Koniem morskim czasem zwany – 
Czy zwierz jest już rozpoznany? 

Odpowiedzi:
a) lew morski 
b) narwal
c) mors
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Zwierzęta w naszym kraju również 
przygotowują się do zimy. Rozwiąż 
poniższe zadania, a dowiesz się, jak 
to robią.

03. Każde zwierzę ma swoje schronienie. Miejsce, 
w którym odpoczywa, w którym zimą czuje się 
bezpiecznie. Czy wiesz, że mają one różne nazwy? 
Spróbuj dopasować zwierzę do odpowiedniego 
schronienia. 

1 kotlinka a bóbr

2 żeremie b borsuk

3 legowisko c wilk

4 barłóg d zając

5 nora e dzik

6 gawra f niedźwiedź

04. Czy wiesz, co robią zwierzęta, aby przetrwać 
srogą zimę? Dopasuj zwierzę, do odpowiadającego 
mu opisu.

1 nietoperz a  mocnym dziobem wydziobuje 
owady spod kory drzew

2 żaba b  zawisa na pazurkach tylnych 
nóg, na belce strychu

3 dzięcioł c odlatuje do Afryki

4 jaskółka  d zagrzebuje się w mule, na dnie

5 niedźwiedź e zasypia w swojej gawrze

02
Prawidłowe odpowiedzi: (01) b; (02) c;
 (03) 1-d, 2-a, 3-c , 4-e, 5-b, 6-f;
 (04) 1-b, 2-d, 3- a, 4-c, 5-e
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Na święta Bożego Narodzenia czekamy z prawdziwym utęsknieniem. 
Jednak czas je poprzedzający to często okres wytężonych przygotowań. 
Żebyśmy mogli spędzić Gwiazdkę w miłym otoczeniu, trzeba 
zorganizować w domu przedświąteczne porządki. 

Odpady niebezpieczne 
w	domu – przedświąteczne porządki

T rudniejsze czynności z tym związane 
powinni wykonywać dorośli, jednak w wielu 

łatwiejszych pracach możecie im pomóc. 
Pomysł ten dotyczy na przykład pozbierania 
i posegregowania niepotrzebnych już przedmiotów. 
W ten sposób pomagają rodzicom MiniLO i Aniela, 
dzięki czemu ich pokoje świecą czystością 
i przykładem. Jednak podczas zbierania rzeczy, 
które Wam już się nie przydadzą, bardzo ważne 
jest ich właściwe segregowanie. Nie wszystkie 
odpady można bowiem wyrzucać do domowych 
śmietników. Przeczytajcie podpowiedzi MiniLO 
i Anieli, które pomogą Wam uniknąć gafy podczas 
przedświątecznych porządków. 

Wśród różnych typów odpadów, jakie powstają 
w naszych domach jeden jest szczególny. Śmieci 
tego rodzaju nie można wyrzucić do worków 
na papier, makulaturę, szkło, plastik, metal czy 
odpady biodegradowalne. Nie można się ich pozbyć 
nawet przez umieszczenie w pojemniku na śmieci 
zmieszane. Takim szczególnym rodzajem odpadów 
są odpady niebezpieczne.

Do zwykłego śmietnika nie wolno wyrzucać 
„elektrośmieci”, czyli wysłużonych urządzeń 
elektronicznych (jak np. mp3, mysz komputerowa 
czy zdalnie sterowany samochód – zabawka).

Produkty, które mogą stać się odpadami 
niebezpiecznymi są w każdym z naszych 
domów. Groźne stają się jednak dopiero, gdy 
przestajemy ich używać i chcemy się ich pozbyć. 
Wtedy bardzo ważne jest, by nie wyrzucać ich do 
zwykłych śmietników znajdujących się w naszych 
domach, szkołach, sklepach czy parkach. Odpady 
niebezpieczne zawierają bowiem substancje, które 
mogą być groźne dla środowiska i jeśli zmieszamy 
je z innymi odpadami, prawdopodobnie zatrują 
glebę, wodę lub powietrze. 

Niektóre odpady toksyczne dla 
środowiska możemy rozpoznać 
poprzez znak przekreślonego
kosza na śmieci umieszczony na 
produkcie lub jego opakowaniu.

Jeśli podczas domowych 
porządków znajdziecie odpady 
niebezpieczne, powinniście 
je oddzielić od pozostałych 
i przekazać odpowiedniej osobie. 
Zbiórkę takich śmieci co pewien czas 
prowadzi przedsiębiorstwo odbierające z naszych 
domów „zwykłe” odpady, sklepy sprzedające dane 
produkty (np. sklepy z urządzeniami elektrycznymi, 
apteki) czy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych – tzw. PSZOK-i. Odpady niebezpieczne 
można również wyrzucać do specjalnie oznaczonych 
pojemników umieszczonych w szkołach, centrach 
handlowych czy urzędach.
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Przyporządkuj odpady do odpowiednich pojemników. 
Prześledź linie i sprawdź, którego odpadu nie można 
wyrzucić do żadnego z nich. Zastanów się, 
co powinieneś z nim zrobić.
Pamiętaj, że w Twojej gminie może być inaczej.

Papier

szkło

plastik/metal

bioodpady

Najpopularniejsze 
odpady niebezpieczne 

to: zużyte baterie, 
przeterminowane 

leki oraz świetlówki 
i żarówki 

energooszczędne.

Jeśli macie wątpliwości, czy dany 
odpad może być niebezpieczny, 
zawsze warto spytać rodziców, 
zadzwonić do firmy odbierającej 
śmieci lub napisać do MiniLO i Anieli.

artykuł  
na zlecenie 

w ramach publicznych 
kampanii 

edukacyjnych

Artykuł został przygotowany w ramach publicznych kampanii edukacyjnych realizowanych przez eko cykl organizacja odzysku opakowań S.A. we współpracy m.in. z*:

 

* wymienione firmy są tymi spośród wielu współpracujących w ramach edukacji ekologicznej podmiotów, które wyraziły zgodę na umieszczenie swojego logo w formie pisemnej.

O tym, czy odpady są rzeczywiście groźne, 
decydujemy podczas ich zbierania i segregowania. 
Jeśli nie zostaną wyrzucone do domowego 
kosza, a przekazane we właściwe miejsce, 
zostaną bezpiecznie przetworzone i przestaną 
być toksyczne dla środowiska. W czasie 
przedświątecznych porządków pamiętajcie 
o radach MiniLO i Anieli, dzięki którym czysto 
i przyjemnie będzie nie tylko w Waszych domach, 
ale również w całym środowisku.    PG
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Z użyte butelki PET trafiają z sortowni odpadów 
do specjalnego zakładu, w którym odbywa się 

cały proces. Dostarczane są niczym snopki siana, 
spakowane w belach. Linia sortu, za pomocą kilku 
skomplikowanych urządzeń, ma za zadanie oddzielić 
butelki od innych materiałów, które również trafiają 
na taśmę sortowniczą (są to np. nakrętki, etykiety, 
puszki, drewno).

 

Na początku butelki trafiają do wielkich, 
podskakujących sit, gdzie wytrząsane są wszystkie 
elementy mniejsze od zaciśniętej piąstki, takie jak 
piasek czy kamyki. Wielkie wiatraki wydmuchują 
dodatkowo folię i etykiety. Następnie obieraczka 
obdziera butelkę z etykiety. Jest tak wielka, 
że z obraniem ziemniaków na obiad dla całej szkoły 
poradziłaby sobie w kilka minut. System kamer 
wykrywa inne materiały i z pomocą powietrza pod 
ciśnieniem wystrzeliwuje je na osobną linię.

Tak przygotowane butelki trafiają do dwóch 
młynów, gdzie cięte są na płatki podobne kształtem 
i rozmiarem do tych kukurydzianych, które często 
jemy na śniadanie. Każdy młyn może w ciągu 
godziny pociąć na płatek do 2200 kg butelek, 

a dzięki wpompowaniu około 100 wanien wody 
w ciągu godziny płatki PET są wstępnie myte 
i transportowane dalej do wirówek, gdzie są 
dokładnie osuszane. 

W wieżach wiatrowych 
strumień powietrza usuwa 
etykiety. Następnie płatki 
trafiają do zbiorników 
gorącego mycia, 
działających na zasadzie 
naszych domowych pralek. 
Woda o temperaturze około  
85°C z dodatkiem 
substancji chemicznych 
czyści płatki i rozpuszcza 
klej, którym przyklejane 
są etykiety. W kolejnym  
etapie usuwane są resztki etykiet i nakrętek, które 
zrobione zostały z innego plastiku niż butelka. Pomaga 
w tym prosta zasada, której działanie możemy 
sprawdzić w domu, w szklance wody – płatki PET toną, 
natomiast nakrętki unoszą się na powierzchni wody.  

Butelka PET to nic innego jak najczęściej spotykane opakowanie wody 
mineralnej, napojów gazowanych i nie tylko. Niestety, z tego względu jest 
to też jeden z najczęstszych odpadów z tworzyw sztucznych. Na szczęście 
istnieją technologie recyklingu umożliwiające wykorzystanie zużytych 
butelek i przetworzenie ich na materiał, z którego powstaną nowe…
butelki. Zobaczcie sami, jak to się dzieje.
Wojciech Załęcki

Butelka	PET 
– życie po życiu
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Dalej płatki płukane 
są w czystej wodzie. 
Dokładnie osuszone 
trafiają do systemu 
kamer, nieco mniejszego 
niż ten, który odrzucał 
inne materiały z butelek 

– ale przecież płatek 
też jest mniejszy niż 
butelka. Później płatki 
przekazywane są do 
zbiorników, gdzie czekają 
na dalszą podróż, lub 
pakowane są do wysokich 
worków, nazywanych 
big-bagami i wysyłane 
do innych zakładów, 
gdzie mogą zostać 
przetworzone na włókna, 
z których powstaną 
tkaniny, liny czy bluzy 
z polaru.

To jednak nie koniec procesu – z płatków na 
osobnej linii może powstać granulat, czyli kuleczki 
wielkości kaszy jaglanej.  Proces, w którym powstaje 
jest bardzo skomplikowany i superczysty, a jego 
pierwszym etapem jest dokładne osuszenie płatków 
(w temp. 100-150ºC), które następnie trafią do 
specjalnej wytłaczarki, działającej podobnie jak 
maszynka do mięsa. Jest to długa podgrzewana 
do 280ºC rura, w której obracający się ślimak 
przesuwa płatki w jej wnętrzu. Pod wpływem 
wysokiej temperatury topią się one do postaci 
masy przypominającej gęsty kisiel. Po odgazowaniu 
i przepuszczeniu jej przez sita o otworach 50 razy 
mniejszych niż średnica ludzkiego włosa, wyciska 
się ją przez niewielkie otwory. Zaraz za nimi system 

ostrych jak brzytwa noży odcina niewielkie jej 
fragmenty, a szybko krążąca czysta, gorąca woda 
formuje z nich małe kuleczki, które nazywamy 
właśnie granulatem. 

Żeby granulat został dopuszczony do ponownego 
wykorzystania w produkcji butelek, musi spędzić 
minimum 6 godzin w reaktorze (w zbiorniku 
wielkości trzypiętrowego domu), gdzie utrzymywana 
jest wysoka temperatura i próżnia (brak powietrza), 
zbliżona do tej na powierzchni księżyca. Dzięki 
temu mamy pewność, że granulat jest naprawdę 
czysty, co dodatkowo potwierdzają wyniki bardzo 
rygorystycznych badań.

Gotowy granulat wysyłany 
jest do firm, które tworzą 
z niego preformę, czyli 
miniaturową butelkę. Dopiero 
u producenta wody lub soku 
jest ona rozdmuchiwana (przy 
użyciu gorącego powietrza) 
do właściwych rozmiarów, 
tworząc nową butelkę PET.    

PET
PO

Butelka Płatek

Granulat

Preforma
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Zastanawialiście się kiedyś, 
czy istnieją  opakowania lub 
produkty wykonane z całkowicie 
naturalnych materiałów? A może 
słyszeliście już o takich wyrobach, 
albo nawet spotkaliście się z nimi 
na zakupach w sklepie? 

B ardzo prawdopodobne, że mieliście do 
czynienia z reklamówkami biodegradowalnymi. 

Jednak co tak naprawdę oznacza to określenie? 
Czy takie reklamówki są bardziej przyjazne dla 
środowiska niż zwykłe foliówki? MiniLO i Aniela 
postanowili zbadać tę sprawę.

Czym jest biodegradacja?
Biodegradacja to proces rozkładu materiałów 
złożonych na składniki podstawowe (takie 
jak np. dwutlenek węgla, woda i substancje 
nieorganiczne), pod wpływem występujących 
w naturze mikroorganizmów (jak np. bakterie 
i grzyby). Oprócz żywych organizmów do 
biodegradacji przyczyniają się naturalne czynniki, 
takie jak światło, woda i tlen występujący 
w powietrzu. Biodegradacji ulega praktycznie 
wszystko, co znajduje się na naszej planecie. 
Jednak w przypadku tworzyw sztucznych 
wyprodukowanych przez człowieka proces ten 
może trwać od kilkuset do nawet kilku tysięcy 
lat. Materiałem biodegradowalnym będziemy 

zatem nazywać tworzywa 
wykonane przynajmniej w części 

z surowców roślinnych lub 
zwierzęcych mogących szybko 
rozłożyć się w warunkach 
naturalnych. Z takich właśnie 
substancji produkowane są 
biodegradowalne reklamówki. 
Dzięki temu torby wyrzucone 
na kompostownik razem 
z innymi resztkami 
organicznymi powinny 
całkowicie zniknąć po kilku 
miesiącach.

Jak	rozpoznać	reklamówkę	
biodegradowalną?
Podczas zakupów możemy wybierać spośród 
wielu typów reklamówek. Należy pamiętać, 
że najbardziej przyjazne dla środowiska są torby 
materiałowe wielokrotnego użytku. Jeśli jednak 
z jakichś powodów nie możemy z nich skorzystać, 
wybierając foliówkę warto zwrócić uwagę na to 
z czego jest wykonana. Większość jednorazówek 
wyprodukowano używając sztucznych materiałów. 
Taka reklamówka może pozostać na Ziemi 
i zaśmiecać naszą planetę nawet przez 500 lat! 
Dlatego warto poszukać torebki biodegradowalnej. 
Przed zakupem sprawdźmy jednak, czy na torbie 
jest informacja potwierdzająca, że jest ona 
biodegradowalna. Jeśli na reklamówce znajdziemy 
taki znak, możemy być pewni, że foliówka szybko 
i bezpiecznie rozłoży się w warunkach naturalnych 
i nie zaśmieci otoczenia.  PG

Źródła:
www.pl.wikipedia.org/wiki/Biodegradacja (6.11.2014),
www.cobro.org.pl/nip/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=68&Itemid=68 (6.11.2014)

Opakowania biodegradowalne 
– reklamówki

Najbardziej przyjazne 
dla środowiska są torby 

materiałowe.
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1.	Segregowanie	odpadów	to:
a    

wyrzucanie wszystkich śmieci do jednego 
śmietnika,

b    
wyrzucanie odpadów wykonanych z różnych 
materiałów do oddzielnych pojemników,

c    
wyrzucanie śmieci w swoim najbliższym 
otoczeniu, np. w parku, na chodniku.

2.   Jakie podstawowe rodzaje odpadów 
możemy	wyróżnić?

a    
zabawki, książki i zeszyty, urządzenia 
elektroniczne, opakowania po słodyczach,

b   odpady biodegradowalne, papier, plastik, szkło, 
metale, odpady niebezpieczne,

c    
nie wyróżnia się rodzajów odpadów.

3.		Co	powinniśmy	zrobić	ze	szklanym	
słoikiem	przed	wyrzuceniem?

a    
potłuc szkło na jak najdrobniejsze kawałki 
i wyrzucić do dowolnego śmietnika,

b    nic – zostawić nakrętkę i resztkę zawartości 
i wyrzucić w najbliższym wygodnym dla siebie 
miejscu,

c    
odkręcić metalową zakrętkę, opróżnić 
zawartość i wyrzucić słoik do pojemnika na 
szkło starając się go nie potłuc.

4.		Przeczytane	gazety	najlepiej:
a    

spalić,
b     zebrać i sprzedać w skupie makulatury lub  

wyrzucić do pojemnika na papier, 
c    

wyrzucić do dowolnego śmietnika.
5.		Zużyte	baterie	i	urządzenia	
elektroniczne	należy:

a    
przekazać do odpowiednich punktów zbiórki, 
np. do sklepów z takim produktami lub 
wyrzucić do odpowiednich pojemników (baterie 
i małe urządzenia jak np. mysz komputerowa),

b  wyrzucić do pojemnika na zmieszane odpady,
c    

gromadzić jak najdłużej w domu – nawet gdy 
nie ma już na nie miejsca i na pewno się nie 
przydadzą.

6.		W	pojemniku	na	bioodpady	(inaczej	
odpady biodegradowalne) nie 
powinny	się	znaleźć:		

a   
resztki jedzenia oraz fusy od kawy i herbaty,

b   skoszona trawa i ziemia po przesadzaniu 
kwiatów,

c   
kartony po mleku i sokach.

7.		Skrót	PSZOK	oznacza:
a   

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych,

b   Państwowy Skup Zebranych Odpadów 
Komunalnych,

c    
Powiatowy  
Skład Zielonych  
Odpadów  
Kuchennych. 

Zachęcamy do rozwiązania kolejnej części naszego 
quizu na temat segregacji. Tylko z „MiniLO&Aniela” 
– możecie zostać Ekoekspertami.

Quiz – co wiesz o segregacji?

Prawidłowe odpowiedzi: 1-B , 2-B , 3-C , 4-B , 5-A , 6-C , 7-A

ROZWIĄZANIE 
6-7 POPRAWNYCH ODPOWIEDZI
Gratulujemy! Jesteś prawdziwym EkoEkspertem. Doskonale 
radzisz sobie z segregacją, a jej zasady nie mają dla Ciebie 
tajemnic. Spróbuj podzielić się swoją wiedzą z innymi. 
4-5 POPRAWNYCH ODPOWIEDZI
Całkiem nieźle. Jesteś na dobrej drodze do zdobycia tytułu 
EkoBohatera. Jeśli nie wiesz, co zrobić z jakimś odpadem, nie 
wahaj się pytać. Pamiętaj, kto pyta nie błądzi. Tak trzymaj!
0-3 POPRAWNE ODPOWIEDZI
No cóż, mogło być lepiej… Nie zniechęcaj się jednak – 
segregowanie wcale nie jest takie trudne. Jeśli nauczysz się, jak 
to robić, przyroda się Tobie odwdzięczy. 
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Czy odpady są winne?  
– scenariusz zajęć
Prezentujemy scenariusz zajęć przeznaczonych 
dla nieco starszych uczniów. Mamy nadzieję, 
iż pomoże on w przygotowaniu interesujących lekcji, 
jednocześnie angażując młodych ludzi do dyskusji 
nad konsekwencjami niesegregowania odpadów.

Wykorzystaj 
scenariusz

na swoich lekcjach 

DLA NAUCZYCIELA

Odbiorcy: uczniowie klas 5 i 6 szkół podstawowych 
oraz gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne
Czas trwania zajęć: 2 x 45 min
Cel główny: przeprowadzenie symulacji rozprawy 
sądowej nad odpadami w celu udowodnienia, że są 
winne degradacji środowiska naturalnego.

Cele szczegółowe:
uczeń:
•   wymienia różne rodzaje odpadów: tworzywa 

sztuczne, szkło, metal, makulatura, odpady 
niebezpieczne i wielomateriałowe, bioodpady;

•   wymienia różnorodne formy zagrożeń wynikające 
z nadmiernej ilości odpadów;

•   wskazuje zagrożenia, jakie stwarza nadmierna 
produkcja odpadów oraz nieumiejętna 
gospodarka nimi;

•   formułuje własne stanowisko i broni go, 
posługując się merytorycznymi argumentami;

•   krytycznie ocenia wpływ człowieka na 
środowisko;

•   wnioskuje na podstawie analizy danych.
Metody i formy:
•   pogadanka, 
•   drama,
•   dyskusja.
Środki dydaktyczne:
•   stenogram z rozprawy sądowej,
•   materiały dowodowe, takie jak: zdjęcia, filmy 

dokumentalne ukazujące degradację środowiska 
naturalnego przez odpady, artykuły z gazet itp.,

•   karty pracy.
uwaga: wskazane jest, by uczniowie przed  
zajęciami, w ramach pracy domowej zapoznali się 
z zaleceniami odnośnie zajmowanego stanowiska 
w sprawie oraz zebrali niezbędne argumenty 
do przedstawienia ich na rozprawie.

Przebieg zajęć:
•   Przed przystąpieniem do realizacji zajęć 

nauczyciel przedstawia problem degradacji 
środowiska z udziałem odpadów. Zadaje pytania 
dotyczące pochodzenia i rodzaju odpadów, 
ich zagrożenia dla środowiska. Porusza problem 
konsumpcjonizmu – nadmiernego nabywania 
dóbr różnego rodzaju. Następnie przydziela 
uczniom odpowiednie role do odegrania w trakcie 
symulacji rozprawy sądowej.

•   Uczniowie pod opieką nauczyciela realizują dramę, 
czyli symulują rozprawę sądową nad odpadami, 
zgodnie z materiałem dla ucznia (scenariusz 
rozprawy sądowej).

•   Podczas rozprawy sekretarz sporządza zapis 
stenograficzny. Zapisuje wszystkie argumenty 
za i przeciw oskarżeniu. W dalszej części zajęć ma 
to ułatwić rozwiązywanie ćwiczeń.

•   Realizacja ćwiczeń dla uczniów. Ćwiczenia mają 
na celu wywołanie dyskusji na temat związany 
z zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwej 
gospodarki odpadami.

•   Podsumowanie zajęć, w tym ocena aktywności 
uczniów w czasie zajęć przez nauczyciela. 



PROFESJONALIŚCI Z NAUCZYCIELAMI 
DLA EDUKOWANIA MŁODEGO POKOLENIA EKOLOGÓW

Dołącz do nas i korzystaj z atrakcyjnej oferty edukacji ekologicznej!
Wypromuj swój ekowizerunek! Zaproś OKEE do swojej szkoły!
Zapraszamy do udziału w spotkaniach na terenie Polski! 
I kwartał 2015 r. • Temat: Energia
Warszawa – 23 II • Lublin – 24 II • Gdańsk – 2 III • Poznań – 3 III
Wrocław – 9 III • Katowice – 10 III • Kraków – 11 III

www.ekoedukator.pl  
Polub nas na: www.fb.com/klubekoedukator
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DLA UCZNIA

Scenariusz rozprawy sądowej
Temat: Czy odpady są winne?  

•   Rozprawie przewodniczy: Sędzia
•   Oskarżyciel: Środowisko Naturalne 
•   Oskarżeni: Odpady – Plastikowa Torebka, 

Szklana Butelka, Puszka, Stary Zeszyt, Karton 
(po mleku), bliźniaki Baterie, Warzywo 

•   Obrona
•   Świadkowie: Cis Henrykowski, Żaba, Dziecko, 

Leśniczy, Producent, Supermarket, Konsument, 
Rolnik

•   Sekretarz
•   Materiały dowodowe: zdjęcia zdegradowanego 

środowiska, krótki film edukacyjny o degradacji 
środowiska przez odpady itp.

•   Akt oskarżenia: oskarża się odpady o degradację 
Środowiska Naturalnego, jego zanieczyszczenie 
oraz zubożanie w surowce naturalne

Szczegółowy scenariusz rozprawy  
oraz Karta pracy ucznia do pobrania  
na stronie www.ekoedukator.pl.   JO

Źródła:
Ekologiczne porady, MiniLO&Aniela 2013, nr 01, s. 12.
Wakacyjne zakupy, MiniLO&Aniela 2013, nr 02, s. 14.
Jak segregować odpady?, MiniLO&Aniela 2013, nr 02, s. 16
MiniLO&Aniela 2013, nr 04, temat numeru Świadoma konsumpcja
MiniLO&Aniela 2014, nr 05, temat numeru Odpady
Śmieci czy bioodpady, MiniLO&Aniela 2014, nr 07, s. 31

Nagrody zostały przygotowane z myślą 
o poszanowaniu środowiska naturalnego.

WSZYSTKIE SZKOŁY 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
W PROGRAMIE SPRZEDAŻY 
PREMIOWEJ EDUCON

Nagradzamy szkoły 
za ochronę środowiska!

Jak to działa?
Za zamówione prenumeraty „MiniLO&Aniela” 
i warsztaty ekologiczne szkoły otrzymują punkty, które mogą 
wymieniać na atrakcyjne nagrody lub kupony rabatowe.
Aktywuj swoje konto!

Wejdź na stronę www.mmconsulting.waw.pl/educon 
i aktywuj swoją kartę. Sprawdź, ile punktów zgromadziłeś 
na swoim koncie i zamawiaj nagrody!

PARTNER PROGRAMU
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Dojo Stara Wieś
Droga ku otwartości i kreatywności

„Droga” to koncepcja działań edukacyjno-wychowawczych dla młodzieży 
jako jedna z propozycji realizacji idei kształcenia poza murami szkoły.
Koncepcja i opracowanie: łukasz Wójcik

T o cykl zajęć wyjazdowych, których celem jest 
zachęcenie młodych ludzi do poszukiwania 

swojej drogi rozwoju, odkrywania, kreatywnego oraz 
sprawczego myślenia o własnej przyszłości i życiu.

Niezwykłe	miejsce

Unikatowy program zajęć wyjazdowych zakłada  
przedstawienie propozycji podejmowania działań 
sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi 
jednostki. Opiera się na japońskiej szkole autorytetu 
Sensei, uczy odpowiedzialności, wdraża do 
samodyscypliny, odkrywania i rozwijania osobistych 
możliwości, zainteresowań, talentów. Ma za 
zadanie aktywować młodzież do świadomego 
uczestnictwa w kulturze – od odbiorcy do twórcy; 
zachęcać do udziału w życiu społecznym, pokazywać 
drogi  kreatywnego rozwiązywania problemów, 
budować poczucie sprawczości w realizowaniu 

życiowych zamierzeń przez pokazanie możliwości 
samorealizacji w różnych dziedzinach.

Wyjątkowa	okazja	poznania	odmiennej	kultury

Projekt jest realizowany w jednym z największych na 
świecie DOJO - Centrum Japońskich Sportów i Sztuk 
Walki. Ośrodek zbudowany jest zgodnie z japońską 
tradycją, która wymaga  określonych zachowań 
i przestrzegania zasad. Umożliwia poznanie 
i otwarcie się na odmienną kulturę.

Zajęcia	w	największym	na	świecie	dojo

30
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Ważną częścią programu są działania związane 
z kulturą fizyczną i propagowaniem zdrowego 
stylu życia. Różnorodność zajęć sprzyja wyborowi 
własnej Drogi rozwoju w tym zakresie. Program 
proponuje poznanie dyscyplin sportowych, które są 
rozgrywane podczas The World Games - Olimpiady 
Sportów Nieolimpijskich. Pod okiem instruktorów 
młodzież uczestniczy w 6 odmiennych rozgrywkach
sportowych,  uczy się zasad gry, ćwiczy, nierzadko 
po raz pierwszy mając do  czynienia z oryginalnym 
sprzętem sportowym, m.in. koszami do korfballu czy 
ergowiosłami.
 

Korfball
 

Ergowiosła

W Dojo – naturalnym miejscu doskonalenia 
w zakresie sztuk walki – młodzi ludzie dowiadują się 
o systemie wartości związanym z budō (droga walki, 
sztuka wojny), opartym na szacunku, dyscyplinie, 
opanowaniu, samodoskonaleniu. Uświadamiają sobie, 
że osoby uprawiające karate zdobywają nieocenioną 
umiejętność zachowywania równowagi emocjonalnej 

– pracy nad sobą, swoimi emocjami i zachowaniem 
w różnych sytuacjach, także stresujących 
i konfliktowych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, 
że część zajęć prowadzi Łukasz Wójcik - Mistrz Świata, 
sześciokrotny Mistrz Europy, zdobywca Pucharu 
Świata i Pucharu Europy w karate tradycyjnym.

Dodatkowym elementem programu jest pakiet 
kulturowy, dzięki któremu uczestnicy mogą 
uczestniczyć w warsztatach przybliżających wiedzę 
na temat Japonii. To doskonała okazja do bliższego 
poznania i zrozumienia aspektów kultury 
japońskiej, opartej na szacunku do innych, spokoju 
wewnętrznym i czystości serca. Bogata oferta zajęć 
z tego zakresu stanowi kolejną nietypową atrakcję 
edukacyjną: młodzież poznaje tajniki kaligrafii 
japońskiej, origami, towarzyskich gier japońskich 
czy japońskiego savoir vivre’u.
 

Zajęcia	są	prowadzone		przez	znawców	kultury	
japońskiej	lub	przedstawicieli	Japonii	

Dlatego podczas wyjazdu prezentujemy ideę programu 
jako jedną z możliwych dróg pracy z młodzieżą 
i wyboru drogi rozwoju młodego człowieka.

Miejsce	odpoczynku	i	spokojnej	refleksji	

Sposób prowadzenia zajęć w ramach projektu „Droga” 
oraz ich różnorodność zachęca do wybierania własnej 
drogi twórczej aktywności, pokazuje wiele możliwości 
wartościowego wykorzystywania zainteresowań 
i talentów, mobilizuje do osobistego rozwoju.  

Kontakt ws. organizacji wyjazdów:
Fundacja sportowo-edukacyjna INFINITY
53-119 Wrocław, ul. Aleja Wiązowa 58
telefon: 603-318-310, e-mail: lukasz.wojcik@kobu.pl



Poziom 01 (Fajna Torba)

Poziom 01 + 02 (Odlotowy Bidon)

Poziom 01 + 02 + 03 (Supр Teczka)
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D o przygotowania „Mikołaja” potrzebny 
Wam będzie kwadratowy arkusz cienkiego 
papieru (możecie także wykorzystać 

niepotrzebną gazetę) oraz nożyczki. Starajcie się 
składać papier równo i starannie. Pamiętajcie 

– im większa dokładność, tym lepszy efekt.

Instrukcja	składania	Mikołaja:	

EKOorigami –	Mikołaj
Origami – japońska technika składania papieru – nie ma granic. Można 
w ten sposób wykonać niemal wszystko. Tym razem zachęcamy do 
przygotowania Mikołaja, który po złożeniu może być oryginalną ozdobą 
na choinkę lub miłym upominkiem gwiazdkowym. 
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Nie wiem, jak Wy, ale MiniLO i Aniela nie 
wyobrażają sobie Gwiazdki bez książki pod 
choinką. Także wyjazd na zimowe ferie 
z pewnością uprzyjemni ciekawa lektura. 
Tym razem nasz wybór padł na „O czym szumi 
las” – Pawła Wakuły.

K siążka opowiada o przygodach młodego leśniczego 
Piątka, który trafia na swoją pierwszą samodzielną 
placówkę do Doliny Bagiennej Trawy. I myli się ten, 

komu wydawać się może, że w takim miejscu nie dzieje się nic 
ciekawego. Miejsce – jak się okazuje – jest niezwykłe. Wśród 
podopiecznych leśnika znajdują się bowiem niedźwiedź Leon, 
wilkołak Alfred, strzyga helga oraz wiele innych leśnych 
stworów, które – o zgrozo – mówią ludzkim głosem. W takim 
towarzystwie nasz bohater – a wraz z nim czytelnik - nie 
może się nudzić. „O czym szumi las”  to lektura nie tylko 
zabawna, ale i pouczająca, ponieważ możemy dowiedzieć się 
z niej wielu ciekawych rzeczy na temat leśnej flory i fauny 
(książka powstała przy współpracy Lasów Państwowych). 
Uzupełnieniem są świetne rysunki autora, którymi została 
zilustrowana książka.

„O czym szumi las” ukazała się nakładem Wydawnictwa 
Literatura www.wyd-literatura.com.pl

Lektury MiniLO i Anieli

Poziom 01 (Fajna Torba)

Poziom 01 + 02 (Odlotowy Bidon)

Poziom 01 + 02 + 03 (Supр Teczka)

 Program dla uczniów i nauczycieli
„SóWkA MąDRA GłóWkA”
 
 Drodzy Czytelnicy, 
  przypominamy o trwającym programie, w którym zarówno uczniowie, jak i nauczy-

ciele mogą zdobyć atrakcyjne nagrody.  Pamiętajcie, że duże sowy możecie wydru-
kować z naszej strony www.minilo.org/sowka, zaś małe sówki ukryły się na stronach 
„MiniLO&Aniela”. 

   Szukajcie sówek, naklejajcie je na dużą sowę i decydujcie sami, o jaką nagrodę  
walczycie! Czekają na Was fajne torby, odlotowe bidony i super teczki. 

 Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.ekoedukator.pl/regulamin-sowa

SukCES W StYLu EkO!
Vii targi żywności ekologicznej i regionalnej natura Food i iii targi 
ekologicznego stylu życia beeco.

W dniach 3-5 października gościliśmy 
na targach w Łodzi, obfitujących 
w tradycyjne ekologiczne wypieki 
i słodkości. Wystawcy nie zawiedli 

zwiedzających – można było spróbować wielu innowacyjnych i zarazem 
ekologicznych produktów. Oprócz degustacji można było wysłuchać wielu 
ciekawych wystąpień, wziąć udział w warsztatach i pokazach kulinarnych. 
Podczas gdy dorośli zwiedzali ponad 300 stoisk różnych wystawców, 
dzieciaki uczyły się bawiąc i grając w ekologiczne gry pod czujnym okiem 

opiekunów w strefie EKO-dziecka. Charakter tej strefie nadała kadra 
Przedszkola Ekologicznego EKOLUDEK. Targi były również okazją do 
spotkania z polską piosenkarką – Reni Jusis! ,,Zakręcona” wielbicielka stylu 
ekologicznego poprowadziła warsztaty ,,Ekologicznie = ekonomicznie, czyli 
10 pomysłów na oszczędne i naturalne rozwiązania na co dzień”. Warsztaty 
te  poświęcone zostały ekologicznym środkom czystości oraz limitowanej 
serii chust i nosidełek dla dzieci.

Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej 
i Regionalnej NATURA FOOD i Targów Ekologicznego Stylu Życia beECO 
odbędzie się w Łodzi w dniach 2-4 października 2015 r. Już dziś zapiszcie 
tę datę w kalendarzu swoim i rodziców. 
do zobaczenia!
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Nasze 
   Konkursy

Kartka 
z ekokalendarza
Za nami pierwsza edycja konkursu 
na plakat, którego tematem jest 
nietypowe święto ekologiczne. 
Chcieliśmy podziękować wszystkim, 
którzy wzięli w nim udział – liczba 
nadesłanych prac przerosła nasze 
najśmielsze oczekiwania. Nic więc 
dziwnego, że z trudem wybraliśmy 
zwycięzców. 
 
Główna nagroda

Dzieci z grupy III z Samorządowego Przedszkola 
nr 92 „Dworek na Krzemionkach w Krakowie 

– plakat Dzień Morza 

Wyróżnienie

Lidia Bogusz, 12 lat, Szkoła Podstawowa 
z Drawska Pomorskiego – plakat Dzień Drzewa

Wyróżnienie

Dzień Jeża – Laura Stępień, 12 lat,  
Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym, a na pocieszenie dla 
tych, których prace nie znalazły się na podium mamy informację, 
że ciąg dalszy konkursu nastĄpi! 
Ponieważ każdy miesiąc przynosi wiele ciekawych świąt, 
kontynuujemy naszą zabawę i nadal zachęcamy do kreatywności. 
Przed nami kolejna odsłona konkursu na EKOPLAKAT. Propozycje 
tematów prac zamieszczamy poniżej:
20.12. – Dzień Ryby
29.12. – Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
19.01. – Światowy Dzień Śniegu
23.01. – Dzień Bez Opakowań Foliowych

11.02. – Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej
17.02. – Dzień Kota
Na Wasze prace wykonane dowolną techniką czekamy 
do 12.02.2015.  Można je przesyłać na adres redakcji pocztą 
tradycyjną z dopiskiem „ekoplakat”. Prosimy nie zapomnieć 
o kuponie konkursowym, który jest do wycięcia na dole strony.
Więcej informacji nt. konkursu oraz formularz zgłoszeniowy 
dostępne na stronie 
www.minilo.org/konkurs-na-plakat-kartka-z-ekokalendarza/
Na zwycięzców czekają nagrody - wspaniałe książki 
od Wydawnictwa Literatura.

KUPON

KONKURSOW
y

ekoplakat ii



Możesz	wszystko	 
– czyli jak zostać tym, kim chcesz
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polecamy

M&A: Czy jest Pan prawdziwym magikiem?
KM: Kiedyś po pokazie zapytał mnie o to mały 
chłopczyk. Odpowiedziałem mu wtedy: - „To już 
zależy tylko od Ciebie”. I nie chodzi tutaj o wiarę 
w magię! Tak jak nie musimy wierzyć w kosmitów, 
żeby dobrze się bawić przy filmie science 
fiction, tak nie trzeba wierzyć w magię, aby jej 
doświadczyć. Ważne są uczucia. Jeśli choć na 
chwilę uda mi się sprawić, aby chociaż jeden mały 
(lub duży) człowiek poczuł się tak, jakby naprawdę 
doświadczał czegoś niemożliwego, albo jeśli po 
prostu go rozśmieszę, poprawiając mu humor 

- to wtedy tak, jestem magikiem. 

M&A: Skąd pomysł na takie zajęcie? Czy już jako 
dziecko interesował się Pan magią?
KM: Pierwsze moje wspomnienie związane 
z iluzją, to duży tłum w Łazienkach 
Królewskich, pan ubrany na czarno i dzieci 
krzyczące (a ja razem z nimi): „Jeju jeju, 
czarodzieju!”. Niestety, nie pamiętam, który 
z kolegów wykonywał wtedy pokaz, ani nawet 
jakie sztuczki pokazywał. 
Tak naprawdę moja przygoda z iluzją zaczęła się 
od żonglerki. Miałem może dziesięć czy jedenaście 
lat, gdy kolega z klasy pokazał mi, jak podrzuca 
dwie piłeczki w jednej ręce. Bardzo mi to wtedy 
zaimponowało, zwłaszcza że nie byłem wtedy 
zbyt dobry ani w sporcie, ani w żadnej innej 
dziedzinie. Postanowiłem wtedy, że też się tego 
nauczę. Zacząłem najpierw próbować na orzechach 
włoskich, później na zwiniętych skarpetkach 
i w końcu, po kilku dniach 

- zaczęło mi wychodzić 
z dwiema piłeczkami. 
Gdy skarpetki stały się 
zbyt uciążliwe, udało 
mi się zdobyć kilka 
piłek tenisowych. 
Ha, to dopiero 
była frajda! Gdy 
opanowałem już 
żonglowanie trzema 
piłeczkami na krzyż w formie 
kaskady (wtedy nie wiedziałem, 

że nazywa się to kaskada), zacząłem przerzucać 
piłeczkę pod nogą, czasem za plecami, czasem 
odbijać od ściany. Później próbowałem nauczyć się 
nawet żonglerki czterema piłkami... I to okazało 
się wtedy barierą nie do przejścia. Udawało 
mi się 8-10 razy złapać piłkę i dalej fruuu na 
podłogę. Po latach, dowiedziałem się, że odkryłem 
wtedy dobry sposób na cztery piłeczki – tj. dwie 
podrzuca się w lewej ręce, a dwie w prawej, tylko 
mając 10-11 lat nie zdawałem sobie sprawy, 
że muszę po prostu więcej poćwiczyć... W tamtym 
czasie myślałem, że skoro po dziesięciokrotnym 
złapaniu piłeczki zawsze spadają – to jest to po 

prostu dla mnie zbyt trudne. Nie znałem 
nikogo, kto mógłby mnie dalej uczyć, nie 

miałem też wtedy jeszcze dostępu do 
Internetu. Porzuciłem więc żonglowanie 
i zapomniałem o nim na ładnych parę lat.
Przełom nastąpił przypadkiem kilka lat 

później, gdy miałem około szesnastu lat. 
O dziwo, znowu przy Łazienkach Królewskich! 

Gdy spacerowaliśmy z rodziną obok Łazienek, 
zauważyłem na trawniku żonglera, przed 
którym leżał kapelusz. Rodzinka poszła 
dalej, a ja na chwilę przysiadłem na 
ławce, żeby się poprzyglądać. To było 
niesamowite! Nie wiedziałem, że można 
tak żonglować! Piłeczki dosłownie pływały 
w powietrzu! Raz w kółko, raz na krzyż, raz 

ze skrzyżowanymi rękami, tu 
odbił piłkę od łokcia, tam 

od kolana... Aż w końcu 
schylił się i podniósł 
dwie dodatkowe piłeczki. 

Żonglował pięcioma naraz! 
Przyglądałem się tak 

z piętnaście minut albo 
i dłużej, aż w końcu 
się przełamałem 
i podszedłem. 

Rozmowa z Konradem Modzelewskim – iluzjonistą i żonglerem,  
któremu największą frajdę sprawia uśmiech na twarzy widzów 
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Powiedziałem mu, że też kiedyś żonglowałem 
trzema piłeczkami, pokazałem, co potrafię 
i spytałem, jak on się tego wszystkiego nauczył. 
No właśnie, jak?
Gdyby ktoś mnie zapytał o najbardziej przełomowy 
dzień w moim życiu, to byłby to właśnie ten 
dzień i właśnie ten moment, gdy ów żongler 
odpowiedział na moje pytanie. Odpowiedział mniej 
więcej tak: - „Jak trochę poćwiczysz, to też się 
możesz tego nauczyć. Dużo ćwicz”.
I tak też zrobiłem. W tamtym czasie wariacko 
założyłem sobie, że co by się nie działo, będę 
żonglował codziennie przez cztery godziny. Przez 
prawie dwa lata faktycznie tyle trenowałem. 
Często znajomi mieli problem z wyciągnięciem 
mnie z domu, jeśli danego dnia nie skończyłem 
swoich czterech godzin żonglerki. Efekty były 
nieprawdopodobne. Po miesiącu pierwszy 
raz przerzuciłem pięć piłek. Po niecałym roku 
próbowałem już sześciu. Rok później potrafiłem 
utrzymać przez kilka sekund siedem piłek 
w powietrzu. Po trzech – czterech latach 
potrafiłem żonglować pięcioma piłkami na 
kilkadziesiąt różnych sposobów, zaś siedem piłek 
utrzymałem kiedyś w powietrzu przez minutę.
W tak zwanym międzyczasie odkryłem coś 
niesłychanie ważnego. Moje początki żonglerki 
wyglądały tak, jak każdego, kto próbuje żonglować. 
Podrzut, upadek, schylenie się po piłkę. Podrzut, 
upadek, schylenie się po piłkę... I tak setki razy. 
Uświadomiłem sobie, że ja przecież nie miałem 
talentu, a mimo wszystko potrafię żonglować 
siedmioma piłkami! A skoro mogę ja, to może 
każdy! Mało tego, skoro mogłem nauczyć się 
siedmiu piłek (pamiętając jak zaczynałem), to mogę 
przecież nauczyć się czegokolwiek, jeśli tylko 
konsekwentnie będę się tego uczyć!
Wydaje Ci się, że nie masz do czegoś talentu? 
Nie musisz mieć! Wystarczy, że poświęcisz 
odpowiednią ilość czasu, a możesz osiągnąć 
wszystko. Możesz nauczyć się chińskiego. Możesz 
nauczyć się grać na perkusji. Możesz nauczyć się 
pilotować samolot. Możesz wszystko!
Miało być o magii, a wyszło o żonglerce. No, ale 
taka właśnie była kolejność. Odpowiadając na 
pytanie: mając w głowie wiedzę, że mogę nauczyć 
się wszystkiego, któregoś dnia postanowiłem, 
że nauczę się czarować... I się nauczyłem. 

M&A: Gdzie można nauczyć się magicznych sztuczek?
KM: Książki, płyty dvd, iluzjoniści. Każde źródło jest 
dobre. Grunt, to żeby po prostu zacząć. I nawet jeśli 
znacie tylko jedną sztuczkę – pokazujcie ją wszystkim. 
Z czasem ta sztuczka będzie coraz lepsza i lepsza. 
Zawsze można w niej coś udoskonalić. I zawsze jedna 
sztuczka przećwiczona sto razy będzie dużo lepsza 
niż sto sztuczek przećwiczonych tylko raz.

W pierwszej kolejności polecam wybrać się 
do biblioteki lub do księgarni i poszukać jakiejś 
książki o sztuczkach dla dzieci. Nawet jeśli 
jesteśmy już dorośli. Książki tytułowane 

„dla dzieci”, tak naprawdę oznaczają „dla 
początkujących". Można w nich znaleźć naprawdę 
dużo informacji, dużo trików, można się z nich 
naprawdę wiele nauczyć.

M&A: Wiemy, że studiował Pan również „poważne” 
kierunki, co spowodowało, że ostatecznie zajął się 
Pan magicznymi sztuczkami?
KM: Już w czasie studiów utrzymywałem się 
z iluzji. W którymś momencie doszedłem do 

Konrad Modzelewski 

jest zawodowym iluzjonistą – wykonał już ponad 
1500 występów dla dziecięcej i dorosłej publiczności. 
Występował w telewizji, na eventach, szkołach, 
przedszkolach, a nawet w samolotach. Jego kariera 
rozpoczęła się od żonglerki, która pochłonęła 
go, gdy był nastolatkiem opanował umiejętność 
żonglowania aż siedmioma piłkami. Występował 
również w roli klauna, dawał pokazy tańca 
z ogniem, przez jakiś czas studiował informatykę 
i psychologię, a także uczęszczał do szkoły cyrkowej. 
Obecnie w swoich pokazach łączy komizm z iluzją, 
ponieważ, jak twierdzi: „Największą frajdę sprawia 
mu wywoływanie uśmiechu na twarzach widzów”. 
Jest również autorem książki o sztuczkach magicznych 
pt. „Czaruj z dzieckiem”. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie: http://www.magikomedia.pl 



Dzięki nim każdy może stać się małym czarodziejem, który zadziwi 
rodzinę i znajomych! Magiczne sekrety zdradza Wam Konrad Modzelewski, 

doświadczony komik i iluzjonista, od lat czarujący razem z dziećmi.

Więcej informacji na stronie 
www.CzarujzDzieckiem.pl

CZARUJ Z DZIECKIEMCZARUJ Z DZIECKIEM

Chcesz wiedzieć jak sprawić, żeby przedmioty znikały, 
jak pokonać prawo grawitacji i jak czarować przy pomocy liczb? 

A może nawet jak… czytać w myślach?

TO ZESTAW 30 KART, 
NA KTÓRYCH ZNAJDZIECIE WSPANIAŁE, 

MAGICZNE SZTUCZKI DLA DZIECI. 

Czaruj z dzieckiem 
to nie tylko wspaniała 

zabawa w rodzinnym gronie, 
lecz także doskonały trening umysłu. 

To również wyjątkowa okazja 
do przygotowania własnego 

pokazu magii! 

Czarowanie 
nigdy nie było tak proste! 

polecamy

wniosku, że nawet gdybym skończył studia - to dalej 
zajmowałbym się głównie występami, bo to jest coś, 
co chcę w życiu robić. Postanowiłem zatem się nie 
rozdrabniać i „poważne” kierunki poszły w odstawkę.

M&A: Dla kogo najczęściej Pan występuje i jaka 
widownia jest najlepsza?
KM: Przez długi czas występowałem dla 
publiczności w każdym wieku i przy każdej 

okazji, teraz jednak, już od ponad roku występuję 
wyłącznie dla dzieci. Jest to najlepsza widownia 
dla mnie. Widownia, z którą najlepiej potrafię 
się dogadać. Jednak proszę nie myśleć, że idę 
w ten sposób na łatwiznę! Co to to nie! To nie jest 
tak, jak mogłoby się wydawać, że dzieci wierzą 
w magię i we wszystko, co się im powie. Wręcz 
przeciwnie! Dzieci to niesamowicie szczera, 
niesamowicie spostrzegawcza i niesamowicie 
podejrzliwa publiczność! Trzeba się naprawdę 
solidnie napracować, żeby przekonać do siebie 
tak wymagających widzów.

M&A: Dla nas i naszych Czytelników 
niezwykle ważna jest troska 
o środowisko naturalne. Czy 
segreguje Pan śmieci?
KM: Tak, co prawda od 
niedawna, ale segreguję.

M&A: Czy nie zechciałby Pan 
zdradzić naszym czytelnikom 
jakiegoś „przepisu” na prostą 
sztuczkę, którą mogliby wykonać 
w domu?
KM: Obawiam się, że w formie 
pisemnej byłoby to trudne, ale obiecuję, 
że jak spotkacie mnie na żywo i powiecie hasło 

„MiniLO&Aniela” – nauczę Was jakiejś sztuczki.

M&A: Co chciałby Pan – na zakończenie – powiedzieć 
czytelnikom „MiniLO&Aniela”?
KM: Drodzy czytelnicy, chciałbym Wam powiedzieć, 
że chcieć, to móc. Wiedza niemal z każdej dziedziny 
jest dzisiaj bardzo łatwo dostępna. Uczcie się tego, 
co Was interesuje i zostańcie tym, kim chcecie 
zostać. Żyjcie tak, jak chcecie żyć. A ja będę trzymał 
za Was kciuki!  

K onrad Modzelewski był gościem specjalnym 
tegorocznych targów POLEKO, na które został 

zaproszony przez firmę Eko Cykl Organizacja Odzysku 
Opakowań S.A., wraz z którą przygotował wyjątkowy 
pokaz iluzjonistyczny pt. „Magia recyklingu”. 
Co wspólnego ma magia z recyklingiem? Dzięki magii 
można wyczarować coś z niczego. Podobnie działa 
recykling. Z niepotrzebnych, zużytych przedmiotów 
i opakowań można „wyczarować” całkiem nowe 
i użyteczne. Pokaz połączył temat odpadów z iluzją. 

Pokazy „Magii recyklingu” 
są realizowane wyłącznie 

we współpracy iluzjonisty z Eko Cykl Organizacja 
Odzysku Opakowań S.A. w ramach publicznych 
kampanii edukacyjnych. Więcej informacji:  
edukacja.ekologiczna@ekocykl.org

Dla czytelników 
„MiniLO&Aniela” mamy 10 egz. 

książki „Czaruj z dzieckiem”. 
Otrzymają ją osoby, które jako 

pierwsze prześlą na adres redakcji 
– redakcja@mmconsulting.waw.pl 
- poprawną odpowiedź na pytanie: 

Gdzie bohater wywiadu po raz 
pierwszy zetknął się 

z magią?

UWAGA 
KONKURS!



Język

angielski

francuski

hiszpański

japoński

niemiecki

rosyjski

włoski

ŻYWNOŚĆ 
EKOLOGICZNA  

organic food

les aliments biologiques

los alimentos organicos

Shizen shokuhin  
しぜんしょくひん

das Bio-Lebensmittel [-]    

экологически чистые 
продукты питания 

[ekoło'giczeski 'czistyje 
pra'dukty pi'tanija]

l’alimenti biologici

ZDROWIE

health

la santé

la salud

Kenkō
けんこう

die Gesundheit   

здоровье
[zda'rowie]

la salute

WARZyWA

vegetables

les légumes

las verduras

Yasai
やさい

das Gemüse [-]

овощи
['owaszczi]

la verdura

CERTyFIKAT 

certicate

un certificat

el certificado

Shōmei-sho
しょうめいしょ

die Bescheinigung [en] 

сертификат
[sertifi'kat]

il certificato

Dla wszystkich, którzy lubią się uczyć kolejna porcja słówek z różnych stron świata.  
Chcecie więcej? Piszcie do redakcji „MiniLO&Aniela” i przysyłajcie swoje propozycje.    
Wzbogacaj z nami swoje słownictwo!

polecamy

EKOPoLigLoTa
Języki są nam nieobce!

Nauczycielu, EkoEdukatorze,

WYGRAJ 
Rower!

Wyślij do 29 grudnia 2014 r. nasze Sówki 
Mądre Główki (więcej o programie na stronach 

ekoedukator.pl, minilo.org), wyklejone przez 
Twoich podopiecznych, którzy brali udział 

w naszych konkursach (prace muszą znaleźć się 
w naszym archiwum konkursowym).

Kto wykaże się największą aktywnością 
wygrywa rower!

Na Sówki czekamy pod adresem 
ul. Modlińska 129, 03-186 

Warszawa 

WYGRAJ 
1000 zł!

1. Brałeś udział w co najmniej 1 naszym 
konkursie (lub Twoi uczniowie)?

2. Uczestniczyłeś w co najmniej 2 spotkaniach 
Klubu OKEE?

3. Zgłoś się do nas - wypełnij formularz na stronie 
www.ekoedukator.pl

4. Napisz krótki artykuł do naszego czasopisma 
MiniLO&Aniela na temat wiodący kolejnego numeru: 
Klub EkoEdukatora, w kontekście jednego ze stałych 

działów pisma.
Wybierzemy najlepszy i nagrodzimy 

1 000 zł.
Na zgłoszenia czekamy do 

29 grudnia 2014 r.

W 2015 r. 
TAKŻE BĘDZIEMY NAGRADZAĆ 
AKTYWNYCH EKOEDUKATORÓW:

WYGRAJ 
1000 zł  w 2015 r.!
• Napisz dla nas co najmniej 3 artykuły.
• Weź udział w co najmniej 5 naszych 
  konkursach (lub zgłoś co najmniej 
  15 swoich uczniów).
• Weź udział w co najmniej 2 spotkaniach 
  Klubu OKEE.
• Prześlij co najmniej 3 Sówki Mądre Główki.

Zgłoszenia przyjmować będziemy w 2015 r.

WYGRAJ 
rower w 2015 r.! 
Zasady bez zmian.

Regulaminy i formularze zgłoszeń na stronie www.ekoedukator.pl, www.minilo.org
Więcej informacji pod numerem 519-184-340, Jolanta Osiak



Od 1 stycznia 2014 r. edukacja ekologiczna 
jest obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców 
wprowadzających produkty w opakowaniach.

EDUKACJA 
EKOLOGICZNA

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 
to 12 lat aktywnej i skutecznej edukacji 
ekologicznej, realizowanej z pasją.

Zleć nam działania 
edukacyjne!
Warsztaty
Współpraca z mediami
Akcje ekologiczne
Wsparcie merytoryczne

Więcej: 
www.ekocykl.org/edukacja-ekologiczna

KONTAKT: Jolanta Osiak, 
edukacja.ekologiczna@ekocykl.org, 
519 184 340
www.edukacjaekologiczna.com

WSPÓLNIE 
Z NAMI ROZWIJAJ 
SPOŁECZEŃSTWO 
EKOLOGICZNE!

ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa, KRS 0000412653, NIP 524-27-50-693, 
BNP Paribas Bank Polska SA, Nr konta 96 1600 1169 1847 4221 1000 0001, 
tel. 519 184 340, fundacja@ekocykl.org

FB.COM/FUNDACJAEKOCYKL
Polub nas na Facebooku i odbierz nagrodę.

MOŻESZ POMÓC POPRZEZ 
UDZIAŁ W LICYTACJI NA FUNDACJA-EKOCYKL.PL

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH UTALENTOWANYCH 
DO PRZESYŁANIA SWOICH PRAC 
– ZOSTANĄ ZLICYTOWANE NA RZECZ FUNDACJI!

Nauczycielu, EkoEdukatorze,

WYGRAJ 
Rower!

Wyślij do 29 grudnia 2014 r. nasze Sówki 
Mądre Główki (więcej o programie na stronach 

ekoedukator.pl, minilo.org), wyklejone przez 
Twoich podopiecznych, którzy brali udział 

w naszych konkursach (prace muszą znaleźć się 
w naszym archiwum konkursowym).

Kto wykaże się największą aktywnością 
wygrywa rower!

Na Sówki czekamy pod adresem 
ul. Modlińska 129, 03-186 

Warszawa 

WYGRAJ 
1000 zł!

1. Brałeś udział w co najmniej 1 naszym 
konkursie (lub Twoi uczniowie)?

2. Uczestniczyłeś w co najmniej 2 spotkaniach 
Klubu OKEE?

3. Zgłoś się do nas - wypełnij formularz na stronie 
www.ekoedukator.pl

4. Napisz krótki artykuł do naszego czasopisma 
MiniLO&Aniela na temat wiodący kolejnego numeru: 
Klub EkoEdukatora, w kontekście jednego ze stałych 

działów pisma.
Wybierzemy najlepszy i nagrodzimy 

1 000 zł.
Na zgłoszenia czekamy do 

29 grudnia 2014 r.

W 2015 r. 
TAKŻE BĘDZIEMY NAGRADZAĆ 
AKTYWNYCH EKOEDUKATORÓW:

WYGRAJ 
1000 zł  w 2015 r.!
• Napisz dla nas co najmniej 3 artykuły.
• Weź udział w co najmniej 5 naszych 
  konkursach (lub zgłoś co najmniej 
  15 swoich uczniów).
• Weź udział w co najmniej 2 spotkaniach 
  Klubu OKEE.
• Prześlij co najmniej 3 Sówki Mądre Główki.

Zgłoszenia przyjmować będziemy w 2015 r.

WYGRAJ 
rower w 2015 r.! 
Zasady bez zmian.

Regulaminy i formularze zgłoszeń na stronie www.ekoedukator.pl, www.minilo.org
Więcej informacji pod numerem 519-184-340, Jolanta Osiak

Kampanie 
informacyjno-eduKacyjne  
w gminach
Od 12 lat systematycznie prowadzimy kompleksowe kampanie informacyjno 

-edukacyjne, które trafiają do coraz większej liczby mieszkańców gmin.

•  Podnosimy świadomość mieszkańców w zakresie prawidłowej gospodarki 
odpadami

•  Kształcimy dzieci i młodzież w zakresie: świadomej konsumpcji, upcyklingu, 
sposobów oszczędzania wody i energii, gospodarki wodnej, prawidłowej 
segregacji odpadów

•  Szkolimy pracowników oświatowych, w jaki sposób prowadzić efektywnie 
zajęcia dotyczące ochrony środowiska

•  Przygotowujemy konkursy tematyczne, testy wiedzy dla najmłodszych 
mieszkańców gmin

•  Opracowujemy merytorycznie oraz graficznie materiały informacyjne 
dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
w gminach

•  Tworzymy stoiska informacyjno-edukacyjne na imprezach masowych  
(np. festynach)

•  Opracowujemy scenariusze audycji radiowych, telewizyjnych, artykuły prasowe

Profesjonalizm i rzetelność  
naszych pracowników doceniło  
już wiele gmin, a przede wszystkim  
ich najmłodsi mieszkańcy! mmconsulting.waw.pl
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TEMAT PRZEWODNI NUMERU
Ogólnopolski Klub 
EkoEdukatora

EDUKUJE • ROZWIJA • BAWI

m
in

ilo.org

14,90
NOWA CENA 

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Złóż zamówienie telefonicznie: 505 530 100 
lub wyślij e-maila:  minilo@mmconsulting.waw.pl
lub wypełnij formularz: www.minilo.org/prenumerata

• Czy edukacja ekologiczna jest potrzebna?
• Jak kreatywnie kształcić najmłodsze pokolenie?
• Dlaczego warto przyłączyć się 
  do Klubu EkoEdukatora?
• Zabawa w ekologię?

ODPOWIEDZI NA TE PYTANIA SZUKAJCIE W KOLEJNYM 
NUMERZE MINILO&ANIELA.

KWARTALNIK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Do każdej prenumeraty otrzymasz 
atrakcyjny gadżet - ekologiczną 
torbę na zakupy.

Od kolejnego numeru „MiniLO&Aniela” będzie miało 60 STRON! 

Prenumerata roczna 68,33 PLN* 
10% taniej

* ceny prenumeraty obejmują koszty przesyłki

Tylko do końca 
roku 2014 prenumerata 

w starej niższej 
cenie  50,36 PLN*


