ZAGADKI PRZYRODNICZE

Przyrodnik 1

Sprawdź się!

Dodatek do szkolnej gazetki „Świderek”

1. Na jakiej zasadzie działa oczyszczalnia ścieków?

Wrzesień/Październik

2. Jaki odczyn powstanie podczas reakcji zobojętniania?

Rok szk. 2017/2018

3. Co otrzymujemy po wykonaniu tej reakcji?
4. Na jakiej wysokości może żyć pantera mglista?
5. Co uzyskamy, gdy wykonamy doświadczenie fizyczne z naszej
gazetki?
6. Kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt?
7. O ile lat możemy przedłużyć życie wysterylizowanemu zwierzęciu?

???
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 Fakty i mity

Jesienny krajobraz i tęcza. Fot. Maja Szpadelewska
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Cześć! Witam Was po wakacjach, które niestety znowu minęły zbyt szybko. Mam nadzieję, że jesteście
wypoczęci i chętni do nauki w nowym roku szkolnym.
Za oknem jesień, z drzew spadają liście, zwierzęta już
niedługo zaczną szykować się do zimy, dni robią się
coraz krótsze a noce coraz dłuższe. Zmiana pory roku
niesie za sobą również ochłodzenie, co oznacza, że już
za moment trzeba będzie wyciągnąć z szaf cieplejsze
kurtki, czapki i szaliki, bo nie zapominajmy, że zdrowie
jest najważniejsze! My będziemy z Wami nie tylko w
ciemne jesienne i zimowe wieczory, ale również wtedy, gdy nadejdzie wiosna i gdy wraz z latem powitamy
wakacje. Jak widać, przed nami długa droga.
Nasza redakcja – w nowym składzie – nadal będzie
odkrywać przed Wami świat przyrody. Postaramy się,
najlepiej jak umiemy, zachęcić Was do czytania naszej
gazetki, pisząc ciekawe artykuły. Zachęcamy więc do
nabywania "Przyrodnika" i zgłębiania tajników otaczającej nas natury razem z nami.
Natalia

pantera mglista
Fot. źródło: grafika google

Pantera mglista to gatunek drapieżnego ssaka z rodziny kotowatych.
Zamieszkuje bagna i górskie lasy na wysokości do 2500 metrów. Od razu rzuca się w oczy jej futro. Przypomina ono sierść rysia, lecz ma więcej czarnych miejsc. Pomimo iż zwierzę to wygląda sympatycznie, nie
zaleca się podchodzenia do niego, gdyż jest ono bardzo niebezpieczne.
Na szczęście, nie spotkamy jej u nas. Gatunek ten żyje w Azji. Pantera
świetnie się wspina, co sprawia, że może polować na ptaki i małpy w
wysokich koronach drzew. Tam też mieszka i śpi.
Pantera jest objęta ochroną, ponieważ jest zagrożona wymarciem. W
większości przyczynili się do tego ludzie, którzy wycinając lasy, zniszczyli jej naturalne środowisko życia. Natura dała nam ogromną różnorodność gatunków; bezmyślność człowieka powoduje, że je tracimy. Czyżby człowiek miał w planach pozostać jedynym przedstawicielem królestwa zwierząt?!
Maciek

Fot. Jesienny krajobraz przydrożny
fotografowała Natalia Duszczyk
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MITY:


Zbieramy makulaturę !!!

Sterylizacja jest nienaturalna. Nie powinniśmy ingerować
w przebieg procesów naturalnych.



Samica przynajmniej raz w życiu powinna mieć potomstwo.



Zwierzęta po sterylizacji są ospałe i nie pilnują terenu /
Osobowość psa lub kota zmieni się na gorsze po zabiegu.



Drodzy Uczniowie i Uczennice!
Już trzeci rok w naszej szkole trwa zbiórka makulatury. Miejscem jej składowania jest biblioteka szkolna. Prosimy, aby paczki z makulaturą, dla zachowania
porządku, były starannie związywane. Wierzymy, że również w tym roku spiszecie się na medal i zużyte gazety, kartki, kartony itp. nie wylądują w śmietniku.
Oddanie ich na makulaturę to podwójny zysk – mamy swój udział w ochronie
przyrody, a za zdobyte ze sprzedaży makulatury fundusze zakupimy nowe rośliny i książki.

Wysterylizowane psy są bardziej chorowite.

Pozdrawiamy i zachęcamy do uczestnictwa w akcji.

Natalia

Redakcja „Przyrodnika”

Labrador Rafa – fot. Natalia Duszczyk

Makulatura - fot. Dawid Flis
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Ś WI AT N AU K I

Fakty i mity

Uciekająca woda

W tym numerze spróbujemy przybliżyć fakty i mity na temat
sterylizacji psów, która polega na chirurgicznym zabiegu podczas którego suczce usuwa się jajniki, jajowody i macicę, a psu
jądra i najądrza.

Problem badawczy: Co się stanie, gdy połączymy kwasek cytrynowy z sodą
oczyszczoną?
Potrzebne materiały:
- kwasek cytrynowy,
-soda oczyszczona,
-dwie szklanki wody (może być zabarwiona np. bibułą lub barwnikiem spożywczym).
Przebieg doświadczenia: Do szklanek z wodą wsypujemy po łyżeczce kwasku.
Następnie dodajemy sodę oczyszczoną.
Obserwacje: Po dodaniu sody ciecz się spieniła i zaczęła wylewać się z naczynia.
Wniosek: Jeśli zmieszamy ze sobą kwasek cytrynowy mający odczyn kwasowy z
sodą o odczynie zasadowym, to zajdzie reakcja zobojętniania. W wyniku reakcji
kwasu z zasadą powstaje obojętna cząsteczka wody.
Zapis ogólny: kwas + zasada
sól + woda

FAKTY:


Kastracja i sterylizacja zapobiega przypadkowym
ciążom, a co za tym idzie niekontrolowanemu przyrostowi
naturalnemu psów.



Ochrona przed nowotworami narządów rozrodczych i
gruczołów płciowych.



Ochrona przed nowotworem gruczołu mlekowego u
suk/kotek oraz czynnościowemu lub nowotworowemu
rozrostowi prostaty u psów.



Przedłużenie życia zwierzęcia średnio o 2 lata, stabilniejsza psychika, mniejsza pobudliwość.

Weronika
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Skłonność do nadwagi.



Nietrzymanie moczu u suk.
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Kartka z kalendarza

Domowe oczyszczanie ścieków

4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Któż z nas nie ma w domu jakiegoś milusińskiego? Psy, koty, króliki, chomiki, ale też dostojne konie i
zwierzęta gospodarskie. Z jednymi zasypiamy, inne dają nam pożywienie, skóry.
Dużo mówi się o cierpieniu wielu zwierząt, ich nieludzkim traktowaniu i ciągle
jest to temat otwarty. W Światowym Dniu Zwierząt każdy z nas powinien zrobić
rachunek sumienia …

Problem badawczy : Czy ścieki można oczyścić?
Hipoteza : Ścieki można oczyścić, wykorzystując zasadę działania dużych oczyszczalni .
Potrzebne materiały:
2 butelki

Skoro kochamy zwierzęta, tak jak zwykle deklarujemy, to skąd tyle okrucieństwa? Jednego dnia kochane, zabierane do domu, drugiego wyrzucane na ulice,
pozostawiane w lesie. Wychudzone, zmarznięte, niczyje … Pamiętajmy, że zwierzęta również czują i jeśli nie chcemy już zajmować się naszym pupilem, poszukajmy mu schronienia (może nowy właściciel, schronisko?) i nie zostawiajmy na
pastwę losu.

gaza
ziarna fasoli
ryż
gumka recepturka

Mamy jesień, wiele zwierząt dziko żyjących buduje sobie nory oraz zbiera zapasy na zimę. Jedne zwierzęta zapadną w sen, innym przyjdzie zmagać się z surowymi warunkami zimowymi. Nie zapominajmy o nich!
Nie sposób nie wspomnieć o zwierzętach, które żyją tylko po to, by umrzeć dla
mięsa, skór oraz o tych, które stanowią dla człowieka źródło dochodu (np. konie, zwierzęta cyrkowe itp.). Można i nawet trzeba uwrażliwiać ludzi na stwarzanie im dobrych warunków humanitarnych i w jak największym stopniu zminimalizować ich cierpienie.

Wykonanie :
1. Z plastikowej butelki odkręcam korek, otwór przykrywam gazą i
stabilizuję gumką recepturką.

Zwierzęta przyjaciółmi człowieka! Rehabilitacja, ratownictwo, kryminalistyka,
hobby … Czy to jeszcze za mało, abyśmy zauważyli jak wiele dla nas znaczą?!
Natalia

Fot. 1. Kot Pucek—fotografowała Natalia Duszczyk
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Fot. 2. Chihuahua Psotka—fotografowała Maja Szpadelewska
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2.Do zabezpieczonego otworu (po nakrętce ) wsypuję ryż oraz ziarna fasoli .

Elektromagnes

3.Do spodu od butelki przez sitko (końcówka od nakrętki zabezpieczona gazą , gumką recepturką) wlewam pomieszaną wodę z piaskiem .

Aby wykonać nasz elektromagnes, będziemy potrzebowali: gwóźdź,
miedziany drut, baterię AA.

4. Czynność pod nr 3 powtarzam dwa razy .

Na gwóźdź ciasno nawijamy drut, tworząc sprężynę.

Sposób wykonania:

Obserwacja :
Przez sitko wypływa woda znacznie jaśniejsza niż wlewana . Przefiltrowana kilka razy zdecydowanie wyglądem nie odstaje od wody butelkowej . Na poszczególnych warstwach oczyszczalni widać brud utracony
przez wodę w wyniku filtracji .

Następnie dwa końce drutu przykładamy do równoległych biegunów
baterii. Gdy drut będzie połączony z baterią, nasz elektromagnes
znacznie działać!

Wniosek : Wszystkie warstwy zastosowane w oczyszczalni pełniły rolę
sita – zatrzymywały brud . Im więcej byłoby warstw , tym woda byłaby
jaśniejsza .

Gdzie wykorzystuje się elektromagnes?
Elektromagnes wykorzystuje się do podnoszenia różnych stalowych
rzeczy, np. samochodów na złomowiskach lub metalowych stelaży na
budowach. Takie elektromagnesy potrafią podnosić przedmioty o masie kilku ton!

Hipoteza potwierdzona .
Tym prostym sposobem możecie wykonać swoją oczyszczalnię, wzbogacając ją o kolejne warstwy filtru, np. gazę, ścinki materiałów, co da
lepszy efekt oczyszczenia. Dobrej zabawy!

Maciek

Dawid
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