
Zapraszamy do udziału
 w Powiatowym Konkursie
Przyrodniczo - Literackim
z okazji Jubileuszu 15-lecia 

Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych 
w Mikołowie Borowej Wsi 

im. Ks. Jana Twardowskiego 



Zielnik 
ks. Jana Twardowskiego

tytuł konkursu:



Słowo zielnik kojarzy się ze staroświeckim
zajęciem zbiernia i zasuszania roślin. 
Można mówić o dwóch znaczeniach tego
słowa: pierwsze - to kolekcja lub zbiór
zasuszonych roślin, drugie - książka
poświęcona roślinom i ich lekarskim
zastosowaniom.

Co to jest zielnik ?



Fragment książki
 "Zielnik x. Jana Twardowskiego"

red. W.F. Jurkow











Aktywizując do tworzenia własnego zielnika, pragniemy zwrócić uwagę
młodego pokolenia na świat przyrody, piękno i różnorodność gatunków
polskiej flory. 

Popularyzując twórczość ks. Jana Twardowskiego, chcemy zachęcić
uczestników konkursu do własnej twórczości literackiej – napisania
własnych wierszy na temat zebranych w stworzonym przez siebie
zielniku gatunków roślin. 

cele konkursu:



Warunki uczestnictwa:
 

 Konkurs przeznaczony jest dla wychowanków przedszkoli 
i uczniów klas I-III szkół podstawowych.



wybrane wiersze Ks. Jana Twardowskiego



Dziurawiec - posłuszne ziele
w noc świętojańską zakwita

dar wprost z bożej apteki
 leczy wątrobę jelita

o jakże dla nas łaskawe
są twoje listki dziurawe

Ks. Jan Twardowski
 

Dziurawiec



Mięta
 

Mięta lubi kocha szanuje
chłodzi odkaża ratuje

Ks. Jan Twardowki



Malina
 

Malina dzieciństwo przypomina
dom rodzinny

z chorobą kłopoty
babcię co dawała na poty

 

Ks. Jan Twardowki



Szałwia
 

Szałwia czerwona szalona
ma dla nas jednak względy

nie całując gęby
leczy nam dziąsła i zęby

Ks. Jan Twardowki



Melisa
 

Melisa - znał ją Hipokrates
leczył nerwy żółć uspokajał
Meliso najdrozsza kochana

śpi się po tobie do rana
 

Ks. Jan Twardowki



Kminek
 

Dziekuję ci kminku dziękuję
że chleb z tobą lepiej smakuje
rośniesz dyskretnie niesmiało
 nie chcesz by cię podziwiano

 

Ks. Jan Twardowki



Ks. Jan Twardowki

Ruta
 

Ruta szarozielona
z kwiatami żółtymi

gdy złość w nas kipi i grzmi
obniża ciśnienie krwi

 
 



Ks. Jan Twardowki

Jasnota biała
 

Jasnota biała głucha pokrzywa
służy - więc zawsze szczęśliwa
pomóż zdechlakom oddychać
nie dławić się kaszleć i kichać

 
 



Ks. Jan Twardowki

Rumianek
 

Rumianek do mycia głowy
do płukania gardła

żeby cię grypa nie zjadała
i daleko i blisko

dobry zawsze na wszystko
 
 



Ks. Jan Twardowki

Pokrzywa

Jan rzadko kiedy chorował
żył lat dziewięćdziesiąt szczęśliwie
mówiono na pogrzebie, że się kąpał w pokrzywie



Ks. Jan Twardowki

Serdecznik
 

Rośnie pod płotami
w zaniedbanych parkach

na najgorszej glebie
serdecznik z sercem dla ciebie

 
 



Róża dzika
 

Nie dzika - oswojona
jak stara dobra żona
kiedy jest bardzo źle

da witaminę Ce

Ks. Jan Twardowki



Nagietek
 

Nagietek niewielki jak łokietek
z kwiatami pomarańczowymi
od czerwca do października

leczy więdnie usycha
myśli o innych chorobie

zapomina o sobie

Ks. Jan Twardowki







Drogi uczestniku naszego konkursu,
 

pomyśl o swoim wierszu, o rymach.
 

Odwagi !
 

Dasz radę !



 ZIELNIK HERBARIUM 

Jak zrobić zielnik na ten konkurs?



Wymagany format prac: A4 bez oprawy, w pionie, albo poziomie.
Rośliny zamieszczane w zielniku powinny być zasuszone.
Wielkość rośliny powinna być dostosowana do wymiaru arkusza A4, roślinę można przycinać, składać           
z odcinków.
Zasuszona roślina może, ale nie musi zawierać wszystkich elementów: kwiatów, liści, łodyg, korzeni.
Obok zasuszonej rośliny należy zamieścić jej nazwę w języku polskim i łacińskim (naklejony wydruk               
lub zapis odręczny – nie koniecznie zapisany przez uczestnika konkursu).
Obok zasuszonej rośliny należy zamieścić zatytułowany wiersz, który opisuje prezentowaną roślinę    
 oraz podpis: imię i nazwisko, wiek autora zielnika. Wiersz niespójny z prezentowaną rośliną,                           
albo niepoprawnie pod względem merytorycznym podpisana roślina, dyskwalifikuje kartę z zielnika.
Autorem wiersza powinno być dziecko (pomocy można mu udzielić w zapisie odręcznym wiersza,                     
albo w przepisaniu wiersza na komputerze, wydrukowaniu).   
Kolejne karty zielnika należy osobno laminować, wykorzystując jako podkład biały arkusz papieru
formatu A4 (dopuszczalna jest pomoc dziecku w czasie laminowania). Nie należy łączyć w żaden sposób
kart zielnika.
Na zalaminowaną kartę zielnika należy przykleić, na odwrocie, kartę opisową pracy (znajduje się poniżej
w regulaminie konkursu). 
Im więcej kart zielnika wykona dany uczestnik konkursu, tym większe są jego szanse na wygraną.
Wszystkie karty zielnika, indywidualnego uczestnika, albo z jednej placówki, umieszczamy w jednej teczce
A4. 
Pozostałe dokumenty (patrz pkt. 6 założeń organizacyjnych) należy włożyć do teczki.
Pomoc i wsparcie uczestników konkursu przez nauczycieli, wychowawców, rodziców, dziadków, starszego
rodzeństwa, dozwolone jest w każdym zakresie, z pominięciem redagowania wiersza.

wymagania techniczne konkursu:



Dziurawiec
Hypericum perforatum L.

Przykładowa strona  zielnika

miejsce 
na twój wiersz

podpis autora i wiek

tytuł pracy



Lebiodka majeranek
Origanum majorana L.

Przykładowa strona  zielnika

 Mój kochany Majeranku, 
czy ja znajdę ciebie w dzbanku ?

Może jesteś w ogródeczku?
Nie! Ty rośniesz przy płoteczku.

 
 

Kasia Kowalska, lat 7

O Majeranku!

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz


o allikacjach pomagających rozpoznawać rośliny i wyszykiwać ich łacińskie nazwy:

darmowe aplikacje na telefon do pobrania w Sklepie Play:

Umożliwiają one skanowanie roślin (robienie zdjęć telefonem) i rozpoznawanie ich nazw, 
wyszykiwanie gatunków roślin (nazw, obrazów, opisów) w zebranych katalogach,
posiadają wiele dodatkowych interesująych funkcji.

Atlas roślin  - offline



dzięk
ujem

y 

za uw
agę

organizatorki
Gerda i Kasia


