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Kto Ty jesteś? 

 

Polak mały. 

Jaki znak Twój ? … 

I tak każdy z nas odpowie Orzeł biały, 

 

ale przecież oprócz niego znakiem Polaka  

jest jeszcze hymn narodowy- 

 „Mazurek Dąbrowskiego” 

 

i biało- czerwona flaga.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO-LUDEK w SZPITALU  3  
listopad 2019     

WAŻNE DATY - PAMIĘTAJ! 
01.11. Wszystkich Świętych 

02.11. Dzień Zaduszny 

03.11. Święto Myśliwych 

09.11. Światowy Dzień Jakości 

10.11. Międzynarodowy Dzień Młodzieży 

11.11. Narodowe Święto Niepodległości 

14.11. Światowy Dzień Walki z Cukrzycą; Dzień Seniora 

15.11. Międzynarodowy Dzień Rzucania Palenia 

16.11. Międzynarodowy Dzień Tolerancji 

17.11. Międzynarodowy Dzień Studentów 

21.11. Światowy Dzień Pozdrowienia - Dzień Życzliwości 

  Dzień Pracownika Socjalnego 

  Światowy Dzień Telewizji 

24.11.Światowy Dzień Tańca 

25.11. KATARZYNKI. Dzień Tramwajarzy i Kolejarzy 

  Światowy Dzień Pluszowego Misia  

30.11. ANDRZEJKI; Dzień Chorążego 
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LISTOPAD 

Już na drzewach zgasła resztka liścianego złota, 

Złota jesień utonęła w słotach. 

Już zasypia borsuk w borze, nasionka – pod ziemią. 

Nie ćwierkają senne świerszcze, w swych kryjówkach drzemią. 

Wszystkie barwy gdzieś przepadły, niby kamień w studnię, 

By nie spotkać się przypadkiem z nadchodzącym grudniem. 

Ten fragment piosenki świetnie oddaje klimat listopada: 
ostatnie złoto – czerwone liście opadają z drzew, robi się 
szaro i ponuro, rankiem przymrozek, wieczorem słota, nic 

tylko brać na kolana kota! Przyroda zasypia, by przetrwać 
zimę, ale zdziwi się ten, kto o przyrodzie zapomina do wiosny. 

Kończy się okres wegetacyjny roślin. Drzewa utraciły 
liście, jedynie dęby i graby mają jeszcze na gałęziach ostatki 
kolorowych liści. Jesiony można rozpoznać po wiechach 

zielono – brązowych orzeszków. Jest to świetny czas, aby 
zmierzyć się z rozpoznawaniem drzew po samym tylko 

konarze i pokroju drzewa. W lasach rozpoczął się okres 
pozyskiwania drewna, gdyż właśnie po zakończeniu okresu 
wegetacyjnego wartość techniczna drewna jest najwyższa. 

Rośliny zielne wytworzyły zawiązki pąków, z których wiosną 
wyrosną piękne kwiaty. Dojrzewają nasiona jałowca, sosny, 

świerka, modrzewia, jesionu, grabu, lipy 
drobnolistnej, klonów i olchy czarnej. Na dnie 
lasu pysznią się intensywną zielenią 

napęczniałe z wody mchy. Warto wybrać się na 
łąkę, aby zrobić suche bukiety. 

Większość ptaków odleciała już do 
ciepłych krajów, ale możemy cieszyć oczy małymi sikorkami, 
czerwono-brzusznymi gilami, rudymi rudzikami, a jak 

będziemy mieć szczęście to również najmniejszym z polskich 
ptaków – mysikrólikiem. 

A oto jak nasi pradziadowie wróżyli w listopadzie: 

 Na Wszystkich Świętych, gdy się deszcz rozpada, może słota 

potrzymać do końca listopada 

 Jak listopad ciepły – marzec mrozem przewlekły 

 Od Św. Marcina (11.11) zima się zaczyna 

 Deszcz w Marka (16.11), ziemia w lecie jak skwarka 

 Na św. Elżbietę (19.11) bywa śnieg nad piętę 

 Gdy w Andrzeja (30.11) deszcz lub słota, w grudniu drogi 

bez błota. 

 

Przyrodnicze wyprawy 


