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MAPA LEGENDA

Wyjdź na lewo, 

Spójrz na drzewo 

Igieł mnóstwo ma 

Zimą opadają raz-dwa 

• Duże drzewo iglaste o koronie luźnej, 
regularnie stożkowatej. Górne gałęzie są 
poziome, niższe coraz bardziej zwisające.

• Pień: pojedynczy, prosty, młodych drzew kora 
ciemnobrązowa, głęboko spękana, łuskowata   
i złuszczająca się. 

• Liście: igły są jasnozielone, delikatne, 
niekłujące, na krótkopędach wyrastają 
pęczkami po 20–40 sztuk.

Przed tobą wyrasta 
budowla czerwona,

Kiedyś dzwonnicą była 
ona.

Teraz nie służy już 
nikomu,

Bo każdy telefon ma w 
swym domu
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Teraz kwitną sosny,

To znak wiosny.

Pyłków w kwiatach 
mnóstwo,

To na pewno nie 
ubóstwo.

• Drzewo iglaste, wysokie, zimozielone, korona 
luźna,

• Pień pojedynczy, kora szarobrązowa i gruba , 
głęboko bruzdowana, 

• Liście: igły szarozielone, osadzone parami na 
krótkopędach, sztywne i twarde, zaostrzone, 
drobno piłkowane, skręcone dookoła swojej 
osi.

• Kwiaty:  jajowate o żółtym zabarwieniu, 
długości 5–8 mm, gęsto skupione u podstawy 
młodych pędów. Bardzo dużo pyłku.

Na naszej drodze ślimaki 
stają

Dobrze, że wolno się 
poruszają

Chętnie do zdjęć różki 
wystawiają

Teraz od Szklar się 
oddalamy 

Kilka kilometrów przed 
sobą mamy

Kościół w Trzmielowie 
odwiedzamy

Położenie. Wieś w gm. Chocianów, 10 km na pd. – zach. od Polkowic. 
Historia. Kościół dawny zbór ewangelicki p.w. MB Różańcowej z lat 

1656 – 59 r. Zbudowany staraniem Hansa Ernesta von Hocke. 
Wybudowany jako drewniany, a w poł. XIX w. przebudowany na 
szachulcowy. Restaurowany w 1909 r. i latach 1972 – 77. 

Budowa i wyposażenie. Kościół szachulcowy, jednonawowy 
konstrukcji słupowo – ramowej. Prezbiterium mniejsze od nawy, 
pięciobocznie zamknięte z boczną zakrystią. Z boku nawy kruchta 
z schodami na emporę. Dach dwukalenicowy, kryty dachówką. W 
fasadzie frontowej wmurowane epitafia. Wewnątrz 
jednokondygnacyjna empora obejmująca również prezbiterium. 
Strop belkowy. Ołtarz główny barokowy. Ambona osadzona na 
skręconym słupie z pelikanem karmiącym młode na baldachimie. 
Chrzcielnica barokowa. Drewniana dzwonnica. Zbudowana na 
planie kwadratu, zwieńczona dachem namiotowym. 

Co to za roślina, co tak 
się wygina, bo pnia u 
niej nie ma.

Kwiaty są żółte i drobne, 
listki zielone do nich 
podobne.
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 Wysokość: 40cm,

 Łodyga: lekko owłosiona,

 Liście: na długich ogonkach, pocięte na długie 
ząbkowate łatki,

 Kwiaty: żółte, promieniste, z pięcioma 
płatkami.

Przed nami drzewo 
pięknie rozłożone

Liście ma złożone

To przyrodnicza gratka

Lecz także i zagadka                  

 Wysokie drzewo liściaste ,

 Liście: naprzeciwległe, złożone, 
nieparzystopierzaste.

 Kora: lekko spękana, szrobrązowa

 Wikipedia,

 Strona internetowa: www.glogow.pl

NAZWA SZKOŁY: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 
JANA PAWŁA II W SZKLARACH DOLNYCH 

MIEJSCOWOŚĆ: SZKLARY DOLNE - GMINA 
CHOCIANÓW 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA: BOGUSŁAWA 
CICHOSZ 
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