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Od redakcji…
W imieniu zespołu redakcyjnego
„Przyrodnika” pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom i ich rodzinom.
Niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie pełen rodzinnego ciepła i wielkiej
radości, żeby pod choinką było dużo prezentów, a Wasze piękne dusze niech
opromienia szlachetność i otwartość. Z
takim nastawieniem Nowy Rok 2016 z
pewnością okaże się szczęśliwy.

AIDS jest zespołem objawów wielu
chorób , które spowodowane są wirusem HIV. HIV ( ludzki wirus upośledzenia odpornościowego) to wirus atakujący system odpornościowy człowieka, który chroni organizm przed infekcjami. Może pozostawać w organizmie
przez wiele lat zanim nastąpi jego
namnażanie i objawy choroby. Nosiciel
wirusa zazwyczaj nie ma żadnych objawów chorobowych. Może wyglądać i
czuć się dobrze, często nawet nie wie
o zarażeniu, dlatego zaraża innych.
Rozwój choroby następuje po kilku a
nawet kilkunastu latach od zakażenia.
W dzisiejszych czasach nie znamy
jeszcze skutecznych szczepionek likwidujących HIV. Nie potrafimy wyleczyć zakażenia tym wirusem. Osoby zakażone przyjmują leki które pozwalają im normalnie żyć.
Nieleczony HIV wywołuje niewyleczalną chorobę zwaną AIDS.
Do zakażenia może dojść:
podczas kontaktów seksualnych,
podczas kontaktów z krwią lub wydzielinami ustrojowymi osoby zakażonej,
z matki na dziecko.
Nie dochodzi do zakażenia:
w czasie codziennych kontaktów z osobami zakażonymi,
przy podawaniu ręki, dotyku, pocałunku,
poprzez korzystanie ze wspólnych urządzeń sanitarnych,
w wyniku ukąszeń owadów.
Ślina, łzy, pot, mocz, kał nie stanowią materiału zakaźnego.
Dnia 1 grudnia z inicjatywy WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS. Symbolem solidarności z zakażonymi HIV i chorymi na
AIDS jest czerwona kokardka.
Karol

Weronika
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Ekożaczek 2015

Niebezpieczny świat wirusów
Ebola
Ebola to nie „jakiś tam” wirus. To bardzo niebezpieczny wirus wywołujący gorączkę
krwotoczną – rzadką, ciężką, śmiertelną chorobę wywołującą epidemię. Wirus przenoszony jest przez zwierzęta, najprawdopodobniej małpy czy nietoperze. Zakażenie
z człowieka na człowieka następuje poprzez bezpośredni kontakt z krwią i płynami
ustrojowymi chorych oraz zmarłych a także poprzez skażone przedmioty. Choroba
objawia się wysoką gorączką, bólem głowy, mięśni, gardła, osłabieniem. Następnie
występują krwawe wymioty i biegunka, krwiste plamy i wybroczyny, krwawienia z
oczu, zaburzenia czynności nerek i wątroby. Dotychczas poznano następujące gatunki wirusa ebola: ebola Sudan, ebola zair, ebola cote divoire, ebola reston, ebola
bundibugyo. Sprawcą największej
liczby zgonów ok. 90% jest wirus
zair. Działania profilaktyczne opierają się na ograniczaniu ryzyka
przenoszenia zarazków, a więc:
stosowaniu rękawic i innych środków ochronnych, zabijaniu chorych
zwierząt, izolowaniu chorych, unikaniu kontaktów z krwią chorych.
Choroba występuje w rejonach
Afryki. W 2015 roku w wyniku epidemii w Liberii zarażonych zostało
28 424 osoby, zmarło 11 311 osób.
O zmaganiach z wirusem w Afryce
można się dowiedzieć więcej, czytając interesującą książkę Tadeusza
Biedzkiego (pisarza i podróżnika)
pod tytułem „ W piekle eboli”.
Książka dostarczy czytelnikowi wielu informacji o życiu na starym
kontynencie.

IV Powiatowy Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny „Ekożaczek 2015” zakończył się
wielkim sukcesem naszej szkolnej koleżanki, a prywatnie mojej siostry Zuzi.
Konkurs odbył się 29 października w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim. Przystąpili do niego reprezentanci z 18 szkół podstawowych i 10 gimnazjów z powiatu mińskiego. Naszą szkołę reprezentowali: Zuzanna Wieczorek (klasa
VI), Jakub Przesnak ( uczeń klasy VI Szkoły Filialnej w Dębem Małym) oraz Karol
Mućko (klasa IIb gimnazjum). Uczniowie przystąpili do turnieju wiedzy i zmierzyli się
z testem zawierającym 50 zadań (szkoła podstawowa) i 30 zadań (gimnazjum). Tematem tegorocznego turnieju był Roztoczański Park Narodowy, jego flora i fauna, a
także ogólne zagadnienia z zakresu ekologii i ochrony środowiska. W tej edycji konkursu najlepsza okazała się Zuzanna Wieczorek, zdobywając I miejsce i zaszczytny
tytuł „Ekożaczka 2015”. Zuzi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
A oto krótki wywiad z naszą zwyciężczynią.
R - Witaj Zuziu! Po raz kolejny wzięłaś udział w konkursie ekologicznym
„Ekożaczek” i odniosłaś absolutne zwycięstwo. Jak się czujesz po wygranej?
Z – Cześć! Czuję się świetnie.
R – Uzyskałaś bardzo wysoki wynik. Na pewno dużo czasu zajęła Ci nauka?
Z – Tak, to prawda. Nad nauką spędziłam dużo wolnego czasu, ale sprawiało mi to
przyjemność.
R – Czy bliscy wspierali Cię w przygotowaniach?
Z – Owszem, pomagali mi, byli dla mnie dużym wsparciem i wierzyli, że mi się uda,
zwłaszcza mama. Moja wychowawczyni pomogła zgromadzić mi materiały, które
były niezbędne do nauki.
R – Jak poradziłaś sobie z emocjami, musiał to być dla Ciebie duży stres?
Z – Faktycznie, bardzo się stresowałam. Obawiałam się, że nie powtórzę wyniku z
ubiegłego roku (III miejsce). Na szczęście, tak się nie stało.
R – Jak oceniasz poziom trudności konkursu?
Z – W tym roku zadania były trudniejsze niż w ubiegłym, bardziej szczegółowe. Rozwiązując test, wykorzystałam wiedzę nie tylko z przyrody, ale również z historii i
matematyki.

Martyna
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Wirusy
R – Jak się czułaś, gdy wręczano Ci nagrodę?
Z – Byłam bardzo zaskoczona i szczęśliwa, do końca nie wierzyłam, że mogę zajść
tak daleko. Bardzo cieszę się z wygranej.
R – Jak inni zareagowali na Twoje zwycięstwo?
Z – Wszyscy mi gratulowali. Myślę, że byli ze mnie dumni.
R – Czy myślisz o tym ,by w następnym roku również wziąć udział w tym konkursie?
Z – Oczywiście, jeżeli tylko będzie taka możliwość.
R – Dziękuję Ci za poświęcony czas i życzę dalszych wygranych.
Z – Ja również dziękuję.
Weronika

Czy wirusy to żywe organizmy? Wprawdzie nie podano dokładnie sprecyzowanej
definicji wirusa, ale przyjmuje się, że są to mikroskopowe twory nie wykazujące
cech życia, które po wniknięciu do komórki przekazują jej swój materiał genetyczny
i całkowicie ją sobie podporządkowują. Jedna z hipotez na temat pochodzenia wirusów mówi o tym, że stanowią one formy przejściowe między materią martwą a
materią żywą i są przedstawicielami postaci życia, które nie przekształciło się w
formy wyższe. Pod względem budowy fizycznej cząsteczka wirusa (wirion) składa
się z materiału genetycznego i części zewnętrznej zwanej kapsydem (białkowa
otoczka). Materiał genetyczny stanowi kwas DNA lub RNA. Wirusy posiadają najróżniejsze kształty: cegiełkowaty, wielościenny, pałeczkowaty. Atakują zarówno bakterie, rośliny jak i zwierzęta. Występują niemalże wszędzie. Najważniejsze choroby
wirusowe to: grypa, kleszczowe zapalenie mózgu, AIDS, WZW, odra, wścieklizna,
różyczka, ospa. Skutecznym sposobem zapobiegania chorobom wirusowym są
szczepienia ochronne. Ludwik Pasteur wytworzył pierwszą szczepionkę ochronną
przeciwko wąglikowi i wściekliźnie, dając nam w ten sposób drogę zapobiegania
chorobom zakaźnym.
Magda
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Wycieczka w Tatry

10 listopada – Dzień Jeża
Jeż to maleńki w rozmiarach i jedyny kolczasty ssak. Wygląda niezwykle sympatycznie, ma wydłużony pyszczek, niewielkie uszy, króciutkie nogi. Zamieszkuje brzegi
lasów, parki, pola i łąki. Żyje do ok. 10 lat. Zimę przesypia w kryjówce. Przestraszony
zwija się w kulkę i cierpliwie czeka, aż wróg odejdzie. Dzięki pokryciu ciała bezpiecznie wychodzi ze starć z napastnikiem. Niebezpieczne dla niego są sowy i fretki. Największe jednak zagrożenie stanowi człowiek: żerujące nocą jeże często są rozjeżdżane przez samochody. Jeż jest objęty ochroną prawną.
14 listopada – Światowy Dzień Cukrzycy
Cukrzyca to częsta choroba wieku rozwojowego (cukrzyca dziecięco – młodzieńcza)
ujawniająca się w różnych okresach życia. Jest następstwem niedoboru lub całkowitego braku insuliny. Główne objawy początku choroby to: nadmierne pragnienie,
oddawanie dużych ilości moczu, chudnięcie, uczucie zmęczenia. Rozpoznanie opiera
się na badaniu glukozy we krwi (duże stężenia) i moczu.
1 grudnia – Światowy Dzień AIDS
Przewodnim hasłem tego dnia jest „Dążymy do zera: zero nowych zakażeń HIV, zero
dyskryminacji, zero zgonów związanych z AIDS”. Jak podają dane: na świecie żyje
ok. 35 mln osób zakażonych wirusem HIV. Wirus nadal zbiera śmiertelne żniwo.
Jednoczymy się w tym dniu z chorymi, przyczepiając czerwoną kokardkę.

Dni od 7 do 9 października były dla nas pełne wrażeń. Był to czas, który spędziliśmy
w Tatrach. Góry o tej porze roku są niezwykłe, często spowite chmurami, a do tego
otoczone niezwykłymi barwami górskiej roślinności. Nasza grupa liczyła 33 uczniów i
3 opiekunów, towarzyszyła nam pani przewodnik i pan kierowca. Wycieczka trwała
zaledwie 3 dni, więc plan był niezwykle napięty. Po ośmiogodzinnej podróży dotarliśmy do Zakopanego. Powoli przemierzyliśmy Krupówki i dotarliśmy pod Wielką i
Małą Krokiew. Drugi dzień to niekończąca się wędrówka nad Morskie Oko. W strugach deszczu, zmęczeni dotarliśmy w końcu do celu. Niesamowity widok malowniczego stawu wynagrodził nam trud wędrówki. Po krótkim odpoczynku obeszliśmy
dookoła Morskie Oko. Miejscami droga była naprawdę niebezpieczna, ale byliśmy
bardzo zdyscyplinowani. Wieczorem miło spędziliśmy czas przy wspólnym ognisku,
słuchając ciekawych opowieści o górach. Ostatni dzień spędziliśmy w Dolinie Kościelisko, gdzie zwiedziliśmy między innymi tajemniczą Jaskinię Mroźną. Nocowaliśmy w
malowniczej miejscowości Murzasichle w pensjonacie „U Ziomka”. Tutaj też zawsze
czekały na nas smakowite posiłki. Z wyprawy zabraliśmy miłe wspomnienia , trochę
pamiątek i ciekawą wiedzę o górach, którą będziemy mogli dzielić się z innymi. Tatry nas zaczarowały, już myślimy o powrocie.
Na zdjęciach: Zakopane (Krupówki), Murzasichle (zabytkowy kościół), Wodogrzmoty
Mickiewicza na trasie nad Morskie Oko, krajobraz gór, nad Morskim Okiem, orzechówka, wycieczkowicze.

3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
Dzień ten ma na celu przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli osób sprawnych inaczej. Na skutek obniżenia sprawności ruchowej czy
też intelektualnej ludzie Ci natrafiają na szereg barier utrudniających im życie. Naszym celem powinno być minimalizowanie tych barier i włącznie osób niepełnosprawnych do życia społecznego.
Ola
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Przyroda w obiektywie…
Jesień uznawana jest przez niektórych za najpiękniejszą z pór roku. Bez wątpienia
krajobraz jesienny może zachwycać i wprawiać w zadumę. Zamglone poranki, różnorodność barw i promienie słońca próbujące się przebić przez coraz rzadsze korony
drzew. Dni bywają bardzo chłodne, czasem zaskoczy nas śnieg. Częściej niż w innych
porach roku słychać padający deszcz, którego krople uderzają o szyby. Są też dni,
gdy przypomina sobie o nas Słońce, ogrzewając nas swymi ciepłymi promieniami.
Jesienna pogoda jest bardzo zmienna.
Poniżej przedstawiam kilka zdjęć wykonanych w jesienne dni. Dominuje na nich szarość i smutek. Przypominają nam o przemijaniu.
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