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Zagadki przyrodnicze!
Sprawdź się!
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Żyją głównie na lądzie, wymiana gazowa odbywa się poprzez tchawki.
Ciało mają zbudowane z głowy, tułowia i odwłoka.
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To warto wiedzieć …
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Wielkie osiągnięcia i odkrycia naukowe zadziwiają i cieszą. Są nadzieją dla
wielu ludzi. Nadzieją na lepsze jutro. I tak:
str. 3
str. 5
str. 7
str. 9
str. 10
str. 11

5 października 2015 roku ogłoszono laureatów Medycznego Nobla 2015.
Zostali nimi:




Od redakcji…
I znowu wakacje za nami! Minął lipiec,
sierpień, ale na szczęście również wrzesień.
Skończyło się lato, a w przyrodzie na chwilę
zagościła jesień. I chociaż szkoda słońca,
morza, plaży, to jesień stara się nam te
straty wynagrodzić. Na naszych oczach
rozgrywa się piękny przyrodniczy spektakl
– liście zmieniają barwy i wirują w rytm
podmuchów wiatru błyszcząc w jesiennym
słońcu. Niedługo przyjdzie nam zobaczyć
wirujące nici babiego lata. Coraz mniej czasu będziemy spędzać na powietrzu, gdyż
dni stają się coraz krótsze. Czy zimne,
deszczowe, długie wieczory będą sprzyjały
naszej nauce? Czasu na nią będzie więcej,
tylko czy należycie go wykorzystamy? Okaże się w styczniu, kiedy przyjdzie czas na
pierwsze podsumowania. Na razie głowa do
góry! Przecież znowu nadejdą wakacje!!!

William Campbell (Irlandczyk, 85 lat) i Satoshi Omura (Japończyk,
80 lat) – za odkrycia dotyczące nowej metody leczenia zakażeń wywołanych przez pasożytnicze nicienie. Odkryli lek o nazwie awermektyna
skuteczny w leczeniu schorzeń wywołanych przez pasożyty.
Youyou Tu (Chinka, 85 lat) – za odkrycie nowych metod leczenia malarii. Odkryła lek o nazwie artemizyna, który zmniejszył umieralność
chorych na malarię.

Połowę nagrody w wysokości ok. 855 tys. Euro otrzymają Campbell i Omura,
drugą połowę Youyou Tu.
Dobrze być naukowcem, nawet jeśli czeka się na taki sukces 80 lat!
(Źródło informacji: Wiadomości, 5 października 2015r.).
Po raz pierwszy w Polsce chirurdzy w
szpitalu „Zdroje”, w Szczecinie przeprowadzili operację rozdzielenia półkul mózgowych u rocznej dziewczynki o imieniu
Łucja. W ten sposób zahamowali rozwój
ciężkiej choroby jaką jest padaczka (częste
napady drgawkowe prowadzą do uszkodzenia mózgu). Podczas zabiegu lekarze
przecięli włókna łączące chorą półkulę
mózgu ze zdrową, pozostawiając naczynia krwionośne. Operację przeprowadził neurochirurg dr hab. Leszek Sagan. „Do 5 roku życia mózg dziecka wciąż
się rozwija i dzięki temu zdrowa półkula może przejąć funkcję chorej półkuli”
– wypowiedź doktora. (Źródło informacji: TVP Info 2015r.)
Martyna

Weronika
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Są już pod naszą opieką!

Moje wakacyjne spotkanie z przyrodą

Żywe organizmy są dla nas dużym wyzwaniem. Pomimo wielu szkolnych
obowiązków znajdujemy czas na opiekę nad naszymi pupilami, które mieszkają w sali biologicznej. Do tej pory swoją uwagę skupialiśmy na żółwiu czerwonolicym, teraz dzielimy ją pomiędzy żółwiem a patyczakami.
Patyczaki to dość nietypowe organizmy należące do owadów. Swoją nazwę
zawdzięczają temu, iż do złudzenia przypominają patyki. Dzięki swojemu wyglądowi doskonale maskują się w środowisku, przez co są słabo widoczne dla
potencjalnych wrogów. W przyrodzie określa się to jako mimetyzm.
W naszej pracowni te
ciekawe stworzenia mieszkają w terrarium. Opieka
nad nimi jest bardzo prosta: wymiana podłoża, dokarmianie i utrzymywanie
wilgotności poprzez skrapianie. Nie wymagają też
zbyt intensywnego oświetlenia. W dzień raczej leniuchują, aktywność przejawiają nocą. Wydaje się, że jest im z nami dobrze.
Zrzuciły już wylinkę, co świadczy o tym, że rosną. Dokarmiamy je świeżymi
liśćmi różnych roślin: róży, trzykrotki, malin. Na liściach można zauważyć
ślady żerowania zwierząt, a na ściółce odchody.
Owady cieszą się dużą popularnością, z radością odwiedzają ich uczniowie.
Przyglądają się ich budowie, dotykają je, obserwują ich zachowanie. Małe,
długie patyczki dosyć szybko się poruszają dlatego trzeba na nie uważać. W
budowie są dosyć delikatne i należy obchodzić się z nimi ostrożnie. Mają niewielką głowę, na której znajdują się oczy i jedna para czułków, tułów, odwłok i
trzy pary cienkich, delikatnych odnóży połączonych ruchomo. Podobnie jak
skorupiaki i pajęczaki należą do stawonogów.
Hodowla patyczaków jest tak prosta, a do tego tak fascynująca, że można
spokojnie pokusić się o te zwierzęta i opiekować się nimi w domu.
Karol

Wakacje szybko minęły (niestety!), lecz bardzo dobrze je wspominam.
Na samym początku letniego wypoczynku całą rodziną wybraliśmy się
w góry Tatry. Naszym celem było zdobycie Giewontu. Udało się! Wędrówka była ciężka, ale efekt niesamowity. Droga do celu także budziła
wiele emocji. Urzekł nas Tatrzański Park Narodowy. Zamieszkują go
niespotykane nigdzie indziej gatunki zwierząt. Gdy szliśmy ścieżką,
wyskoczyła na nią młoda łania, byliśmy nią zachwyceni. Zwierzę niczego się nie bało, a wręcz przeciwnie – pozowało do zdjęć. Byliśmy bardzo ostrożni, ponieważ zwierzę mogło w każdej chwili zaatakować. Łania przyglądała się nam bardzo uważnie, a po chwili znikła w głębi lasu.
Zastanawiałam się, czym jeszcze zadziwi nas przyroda?
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Gdy zdołaliśmy wejść na piętro hal, zauważyłam małe, brązowe stworzonka. Były to świstaki. Te zwierzęta występują tylko w Tatrach i objęte są ochroną. Parę metrów dalej dostrzegłam rzadko występującą
szarotkę alpejską. Dochodząc do szczytu Giewontu, na wysokich i stromych urwiskach dostrzegliśmy kozicę górską. Na swobodne poruszanie
się po skałach pozwalają jej silnie umięśnione kończyny zaopatrzone
w racice. Jakże dostojnie wyglądała ona wśród wysokich, nagich szczytów. W drodze powrotnej przyglądałam się kosodrzewinie. Niska, krzaczasta sosna górska podczas zimy zatrzymuje lawiny śnieżne, chroniąc
teren parku.
Przyroda Tatr bardzo mnie zachwyciła. Myślę, że niebawem znowu odwiedzę to ciekawe i pełne niespodzianek miejsce. Warto tu przyjechać,
pooddychać czystym powietrzem, zmierzyć się z potęgą natury, poznać
niezwykłe rośliny i zwierzęta. Przyroda zachwyca i fascynuje. Do tej
pory znałam ją tylko z książek, teraz wiem, że rzeczywiście jest niezwykła. A do tego niesamowite widoki! Szczerze zachęcam Was do odwiedzenia polskich Tatr.
Weronika
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Kalendarium ważnych dat

świstak

12 września – Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej
Ten dzień ma zwrócić naszą uwagę na schorzenia jamy ustnej. Próchnica zębów, choroby dziąseł, nowotwory jamy ustnej to problem dużej grupy ludzi.
Bardzo często przyczyną chorób są zaniedbania i niewiedza na ich temat. Nie
musimy wstydzić się uśmiechu, wystarczy zadbać o higienę jamy ustnej, przestrzegać zasad profilaktyki i podejmować leczenie w odpowiednim czasie.
18 września – Światowy Dzień Monitoringu Wody
Woda to niezwykła substancja. Wszyscy wiemy, że bez wody nie ma życia, ale
nie wszyscy mają świadomość, że wodę trzeba oszczędzać. Światowe zasoby
wody zaczynają się zmniejszać, wiele rejonów świata dotyka uciążliwa susza,
ludzie i zwierzęta umierają z pragnienia. Tego lata w naszym kraju również
doświadczyliśmy suszy, a jej skutkiem są ogromne straty w rolnictwie. Klimat
płata nam figle, dlatego nauczmy się oszczędzać wodę!

kozica górska

28 września – Światowy Dzień Wścieklizny
Źródło zakażenia wścieklizną stanowią zwierzęta domowe i dzikie należące do
rodziny psowatych (psy, lisy, wilki, szakale), ale też inne mięsożerne ssaki
oraz nietoperze. Wirus wprowadzony zostaje do organizmu człowieka w wyniku pogryzienia przez chore zwierzę lub zanieczyszczenie rany śliną zwierzęcia. Charakterystyczne objawy choroby to: napady szału, wodowstręt, kurcze
krtani. Dzięki odkryciu Ludwika Pasteura (francuskiego badacza) możemy
skutecznie walczyć z chorobą i jej rozprzestrzenianiem, szczepiąc domowe
zwierzęta.

szarotka alpejska

15 października – Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi
Rak piersi zajmuje pierwsze miejsce wśród kobiecych nowotworów. Jest też
przyczyną dużej śmiertelności. Wczesne wykrycie i podjęcie leczenia pozwalają całkowicie pokonać nowotwór. Dlatego ogromnie ważna jest profilaktyka i
częste badanie piersi.
16 października – Światowy dzień Żywności
Są miejsca na świecie, gdzie panuje głód. Nie brakuje też ludzi, którzy angażują się w pomoc głodującym. Jednak potrzeby są większe niż nadchodzące
wsparcie. Dlatego ten dzień ma nam przypominać, że istnieje globalny problem żywnościowy i mobilizować do walki z głodem i niedożywieniem. OLA
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Coraz większym problemem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, stają się dopalacze – substancje o działaniu psychoaktywnym. Są wśród nich substancje o
działaniu pobudzającym, relaksacyjnym jak i halucynogennym. Tak naprawdę
są to nieznane do końca chemiczne środki trujące, które:





nie wiadomo co w organizmie uszkodzą nieodwracalnie.
zaburzają pracę mózgu.
zaburzają świadomość.
powodują śmierć.

5

Porady dla grzybiarzy
Jeśli już zdecydowaliście się tę jesień poświęcić grzybobraniu, powinniście wiedzieć o kilku rzeczach, chociażby o tym, jak się ubrać, jakich zasad przestrzegać, przebywając w lesie, kiedy jest najlepsza pora na grzybobranie i … które
grzyby można zbierać.
W wyposażeniu każdego grzybiarza, zarówno profesjonalisty, jak i amatora,
powinny się znaleźć:

Jakie objawy mogą świadczyć o uzależnieniu? Problem można dosyć szybko
zauważyć, ponieważ pojawiają się wyraźne zmiany w zachowaniu osoby.
Wcześniej ożywiona, ambitna, zainteresowana, dbająca o siebie.
Nagle! – senna, apatyczna, na
niczym jej nie zależy, traci zainteresowania, zaniedbuje swój
wygląd. Te objawy będą dla
nas wyraźnym sygnałem, że
należy poprosić o pomoc. Osobą, do której się zwrócisz, może być rodzic, pedagog, nauczyciel czy po prostu ktoś, komu ufasz. Nie wstydź się prosić
o pomoc. Pamiętaj, że zdrowie
masz tylko jedno. Nie zmarnuj
go!
Magda






Atlas grzybów – przyda się na wypadek niepewności czy grzyb jest jadalny, czy nie.
Kompas – bo przecież możemy się zgubić, nawet w lesie, który jest nam
dobrze znany.
Kosz do którego będziemy wkładać zebrane grzyby ( nie należy zastępować go reklamówką foliową).
Składany nożyk.

Na wyprawę do lasu trzeba się odpowiednio ubrać. Jak zatem powinien wyglądać ubiór? Długie spodnie, ciepłe, nieprzemakalne buty, bluza z długim rękawem i kapturem lub czapka. Na grzybobranie zazwyczaj wybieramy się rano,
często po deszczu, kiedy wszystko pokryte jest rosą, a na ziemi mogą znajdować się kałuże, dlatego odpowiedni strój jest niezbędny. Warto też zaopatrzyć
się w odpowiednie środki przeciw kleszczom i owadom, których w lesie jest
bardzo dużo i które pomimo szczelnego ubrania mogą się dostać do naszej
skóry.
Po lekcjach biologii powinniście wiedzieć, że grzyby żyją w mikoryzie z drzewami. Oto kilka przykładów takiego współżycia: koźlarz czerwony – topole;
podgrzybek, maślak – sosny, świerki; koźlarz babka - brzoza; borowiki – sosna,
dąb, buk, świerk. Grzyby można znaleźć tam, gdzie jest wilgotno, niektóre jak
np. kurki lubią piaszczyste miejsca.
Grzyby prawie nigdy nie występują pojedynczo, jeśli więc znajdziemy przedstawiciela danego gatunku, należy rozejrzeć się wokoło za innymi. Nie należy
zbierać grzybów robaczywych, popsutych, starych, niejadalnych dla ludzi, ale
nie wolno też ich niszczyć – mogą stanowić pokarm dla zwierząt zamieszkujących las. Poza tym pamiętajmy, że zbieramy owocniki grzybów, a ich grzybnia
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pozostaje w podłożu, w którym pełni niezwykle ważną rolę. Dlatego starajmy
się wykręcać owocniki delikatnie, nie niszcząc grzybni.
Las to nie jest nasz teren. To dom wielu różnorodnych organizmów: roślin, zwierząt, grzybów, bakterii. Las musimy szanować, niczego nie wolno nam niszczyć.
Korzystajmy z tego, co jest dla nas, pozostawiając nietchniętym to, co ma służyć
innym.
W lesie należy zachować zasady bezpieczeństwa. Dobrze jest iść na grzybobranie z kimś, a nie samemu (dobre towarzystwo zawsze się przyda). Jeśli jednak
idziemy samotnie, trzeba powiadomić o tym domowników, aby w razie długiej
nieobecności zaczęli poszukiwania. Należy wziąć ze sobą telefon z naładowaną
baterią, aby móc powiadomić odpowiednie służby w razie wystąpienia wypadku
czy pożaru.
Mam nadzieję, że moje rady Wam się przydadzą. Życzę udanych zbiorów!
P.S. Uważajcie na grzyby trujące!!!

UWAGA NA … UZALEŻNIENIA!!!
Uzależnienia nie są już tematem tabu. W dzisiejszych czasach niejeden/
niejedna z nas spotkał/a się z tym problemem. Nowe środki uzależniające potrafią zabić w bardzo krótkim czasie po ich spożyciu. Dlaczego więc są aż tak
popularne? W jaki sposób podporządkowują sobie Homo sapiens – człowieka
rozumnego? Co się kryje pod hasłem uzależnienia?
Według definicji jest to „nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności
lub zażywania jakiejś substancji”. Brzmi groźnie, ale jak określić, kiedy określona czynność staje się uzależnieniem, a kiedy jeszcze nim nie jest? Można się
tego dowiedzieć, gdy przeanalizujemy nasze zachowanie. Przykładowo gra na
komputerze odciąga nas od nauki, a więc zaniedbujemy nasze obowiązki na
rzecz danej czynności. Dodatkowo gdy zostanie nam ograniczony dostęp do
komputera, odczujemy rozdrażnienie i agresję. Jest to już wyraźny sygnał do
zastanowienia.
Środki uzależniające podzielić można na dwie grupy:



chemiczne, tj.: narkotyki, leki, alkohol, nikotyna, dopalacze.
inne, np.: gry, zakupy, telefon, opalanie …

Jak widać można się uzależnić praktycznie od wszystkiego, różne substancje i
czynności mogą zdominować nasze życie. Szczególnie niebezpieczne są uzależnienia środkami chemicznymi, gdyż związki te bezpośrednio wpływają na
nasze zdrowie. Ich korzyści są ulotne i krótkotrwałe, problemy zawsze zostają.
Używki wkraczają do naszego życia, gdy bardzo ważne potrzeby tj. potrzeba
miłości, zainteresowania czy bezpieczeństwa nie są zaspokajane. Do mózgu
„wkrada” się myślenie: jestem nikim, nic nie jestem wart, niczego nie potrafię.
Używki pozwalają na chwilę zapomnieć, ale za to zapomnienie płacimy często
zbyt wysoką cenę.

Porównanie grzyba jadalnego i jego trującego „sobowtóra”
Asia
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Wiele substancji używamy, a większość wręcz nadużywamy. Nadużywanie jest
krokiem do uzależnienia. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że już popadliśmy w nałóg. Bardzo często oddalamy tę myśl, nie chcąc się do tego przyznać.
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