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W nocy z 26 października (sobota) na 27 października 

(niedziela) cofamy wskazówki zegarków  
z godz. 300 na 200.  

W całej Unii Europejskiej czas zimowy zaczyna się w 
ostatnią niedzielę października, a kończy w ostatnią 

niedzielę marca. Odbywająca się dwa razy w roku zmiana czasu 
ma przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania światła 

dziennego i oszczędności energii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO-LUDEK w SZPITALU  2  
październik 2019     

WAŻNE DATY - PAMIĘTAJ! 
01.10.  Międzynarodowy Dzień Osób Starszych;  

Światowy Dzień Wegetarianizmu 

01.- 02.10.  Dzień Zwierząt Gospodarczych 

04.10.  Światowy Dzień Ochrony Zwierząt 

05.10.  Światowy Dzień Nauczyciela 

08.10.  Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk 
Żywiołowych; Dzień Sympatycznego Pracownika 

09.10.  Światowy Dzień Poczty 

11.10.  Święto Pieczonego Ziemniaka 

13.10.  XIX Dzień Papieski „WSTAŃCIE, CHODŹMY!” 

14.10.  Dzień Komisji Edukacji Narodowej 

16.10.  Dzień wyboru Karola Wojtyły na Papieża; 
Światowy Dzień Żywności 

17.10.  Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem;  

18.10.  Międzynarodowy Dzień Lekarza, Dzień Listonosza 

20.10.  Dzień Psiej Adopcji, Światowy Dzień Statystyki 

22.10.  Światowy Dzień Osób Jąkających się 
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A oto jak nasi pradziadowie wróżyli w październiku: 

 Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny 

 W październiku kawek gromada, słotne dni nam 

zapowiada 

 Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami 

 Na św. Franciszka (10.10) odlatuje pliszka 

 Do św. Jadwigi (15.10) pozbieraj jabłka, orzechy i figi  
 

 

 

 

 

Wybierz i pokoloruj zdania, które mówią o 

zachowaniach sprzyjających dbaniu o zdrowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 

Od kilku lat październik jest moim ulubionym jesiennym 
miesiącem. Utrzymuje się słoneczna pogoda, nie ma jeszcze 
mrozów, a liście drzew przybierają wspaniałych barw. Aura 

zachęca do spacerów i podziwiania piękna otaczającej nas 
przyrody. Tak, październik zdecydowanie kojarzy mi się  

z piękną, polską złotą jesienią! 

Liście nabierają barw, które dodatkowo koloruje coraz niżej 
wschodzące słońce. I tak: 

 żółcą się liście brzóz, lip, klonów, wierzb i topoli 
 czerwienią się liście osiki, dębu czerwonego, klonu 

zwyczajnego i jarzębiny 
 brązowieją liście dębu i grabu 
 zielone opadają liście olch 

Pod koniec października liście usychają i masowo opadają  

z drzew. Jako jedyny iglak igły traci modrzew. Dojrzewają 

szyszki świerka, a dojrzałe już szyszki jodły zaczynają się 

rozpadać na gałęziach. No i oczywiście październik jest 

świetnym miesiącem do wspólnego, rodzinnego zbierania 

kolorowych liści, kasztanów i żołędzi. W lesie nadal można 

zbierać grzyby, jest ich jednak z reguły mniej niż we wrześniu.  

Wędrówki bocianów 

Jesienią bociany z Polski docierają do Afryki i lecą dalej 

na południe tego kontynentu. Podczas wędrówek wykorzystują 

ciepłe prądy powietrza. Ich skrzydła są z pozoru nieruchome, 

ale mięśnie cały czas pracują. Wykorzystując lot ślizgowy, 

bociany pokonują olbrzymie odległości w Europie do dwustu 

kilometrów dziennie, a w Afryce do siedmiuset kilometrów. 

Przyrodnicze wyprawy 

Przebywam dużo na świeżym 

powietrzu. 

Jem warzywa i 

owoce. 

Rzadko wychodzę z 

domu. 

Myję zęby po 

posiłkach. 

Często myję ręce. Uprawiam 

sport.  

Długo oglądam 

telewizję. 

Jem dużo słodyczy. 


