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Uczniowie klasy 2ABO i 2BBO pielęgnowali rośliny ozdobne na rabatach szkolnych. Nabyli  

 i doskonalili następujące umiejętności: 

-Rozpoznawanie roślin; 

a ) Irys syberyjski -Kosaciec syberyjski – gatunek roślin cebulowych i kłączowych 

należący do rodziny kosaćcowatych, 

b ) Żurawka –  roślin należąca do rodziny skalnicowatych. Liczy ponad 50 gatunków 

występujących w naturze w Ameryce Północnej , 

c) Funkia olbrzymia( Hosta)–  roślina z rodziny szparagowatych, liczący około 40 

gatunków roślin zielnych pochodzących z Azji Wschodniej – Japonii i Chin. 

Gatunkiem typowym jest Hosta japonica i Hosta olbrzymia, 

d) Rudbekia – rodzaj roślin z rodziny astrowatych, obejmujący ok. 15 gatunków 

pochodzących z Ameryki Północnej. W Polsce w środowisku naturalnym występują 

tylko dwa gatunki: rudbekia naga i rudbekia owłosiona. 

- Usuwanie liści i przekwitniętych kwiatostanów  

- Pozyskiwanie nasion 

- Odchwaszczanie 

- Kompostowanie resztek roślinnych w wyznaczonym kompostowniku 

W ramach ćwiczenia i doskonalenia kompetencji społecznych uczniowie: 

- Pracowali w zespołach dwuosobowych, 

- Uczestniczyli w podziale szczegółowym prac ogrodniczych ( odcinki robót i zakres robót )  

- Przemiennie wykonywali czynności, 

- Komunikowali się w zakresie przydzielonych prac, 

- Zadawali pytania  
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Uczniowie klasy 2ABO I 2BBO uczyli się warzywnictwa na zajęciach praktycznych   

w Stacji  Oceny Odmian w Węgrzcach . Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Jolanty 

Madejskiej i Paniom Dorocie Głowacz i Ewelinie Boduszek z Działu Badawczo-

Rozwojowego Stacji , uczniowie  nabywali umiejętności z dwóch dziedzin uprawy 

warzyw; 

I. Rozpoznawanie  morfologii i cech użytkowych odmian uprawianych w Polsce 

roślin  

a ) cukinia, kabaczki, patisony, dynie. 

b ) marchew, pietruszka. 

c ) buraki ćwikłowe, buraki liściowe 

d ) kukurydza 

II. Określanie fazy dojrzałości zbiorczej oraz fazy przed dojrzałością i po dojrzałości 

zbiorczej na przykładzie kukurydzy.. 

III. Rozpoznawanie chwastów w uprawach. 

Jasnota biała- kwiat jasnoty  stosowany jest w schorzeniach kobiecych jako środek  

zapobiegający bolesnym miesiączkom. Stosuje się go również przy wysypkach lub 

biegunkach. Jasnota biała znalazła zastosowanie nie tylko pomocniczo w leczeniu 

dróg rodnych u kobiet ale także dróg moczowych  i łagodzenia stanów zapalnych         

i świądu skóry. 

Komosa biała ( inaczej lebioda) -roślina trująca, zwłaszcza spożywana                  

w nadmiarze. Bardziej niebezpieczna jest starsza komosa niż młoda roślina. Pędy          

i nasiona zawierają m.in. saponiny, czyli trujące związki chemiczne. Komosa biała 

wykazuje również właściwości lecznicze. Zawiera w składzie prowitaminę A, witaminy 

B1, B2, C, węglowodany, białko.                                                                                                                             

Lebioda to nie to samo co lebiodka. Ta druga to inaczej oregano, czyli dziki 

majeranek 

Tasznik pospolity- Do celów leczniczych pędy tasznika zbiera się na początku 
kwitnienia. Roślina  około 20 cm wysokości  jest pozbawiona owoców lub ma ich 

zaledwie kilka. Cały pęd nadziemny wraz z różyczką dolnych liści  ścina się i suszy   
w cieniu i przewiewie. Tasznik pospolity jest ceniony ze względu na korzystny 
wpływ na funkcjonowanie układu krwionośnego. Obecność rutyny w taszniku 

zwiększa szczelność naczyń krwionośnych. Ponadto może być wykorzystywany jako 
środek hamujący krwawienie. Pomaga przy krwawieniu z nosa, z przewodu 
pokarmowego czy wylewach do siatkówki oka. Kobiety stosują go też w celu 

zahamowania długich  i obfitych miesiączek. Dodatkowo zwiększa krzepliwość 
krwi i jednocześnie obniża jej ciśnienie. Hipokrates,  podkreślał jego działanie 
przeciwkrwotoczne, związane z hemoroidami czy menstruacją. 

https://www.aptekagemini.pl/poradnik/zdrowie/rozyczka-objawy-niebezpieczenstwo-profilaktyka-i-leczenie/#rozyczka


Tasznik ze względu na obecność fitosteroli pomaga obniżyć poziom złego 
cholesterolu, a także chroni przed rozwojem chorób takich jak: miażdżyca, choroba 
Parkinsona, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń, stwardnienie rozsiane czy 

choroba Alzheimera.. Napary z tasznika polecane są osobom ze stanami 
zapalnymi, zaburzeniami perystaltyki jelit, nieżytami żołądka i jelit. Tasznik 
wspomaga też leczenie przy takich chorobach jak: biegunki, kamice żółciowe                 

i moczowe, trądzik różowaty, pokrzywka, hemoroidy czy wymioty w czasie ciąży. 
Tasznik zastosowany na skórę wspomaga leczenie egzem i ran powierzchniowych, 
skaleczeń, oparzeń, odparzeń, odleżyn i żylaków. 

Chwastnica jednostronna 

Patryk, Kamil, Rafał, Jakub i Adam obdarowani zostali warzywami z których 

wykonają kompozycję jesienną w Centrum Autyzmu.  

 

 

https://www.aptekagemini.pl/category/bez-recepty-uklad-krazenia-cholesterol#cholesterol
https://www.aptekagemini.pl/category/bez-recepty-problemy-skorne-tradzik#tradzik
https://www.aptekagemini.pl/poradnik/zdrowie/pielegnacja-rany-oto-praktyczne-wskazowki/#rana
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