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Od redakcji…
Zakończyliśmy I semestr naszej nauki
w roku szkolnym 2015/16. Był to trudny
czas, ale wielu może powiedzieć, że
owocny. Wysokie średnie to nagroda za
wytężoną pracę. Ci, którzy leniuchowali, mają jeszcze czas nadrobić zaległości przed końcem roku szkolnego, by z
dumą pokazać świadectwo rodzicom.
Czas płynie nieubłagalnie… Za nami ferie zimowe, mam nadzieję, że odpoczęliście i złapaliście oddech przed ciężką
pracą w II semestrze. Powodzenia !!!

Zima to trudny okres dla ptaków. Gdy wszystko wokół przykrywa
śnieg, trudno znaleźć im cokolwiek do jedzenia. Wróble, mazurki,
sikory, dzięcioły, kawki, gawrony, kosy – wielu z nich nie uda się
przetrwać ciężkich zimowych warunków. Możemy im pomóc i gdy
pokrywa śnieżna uniemożliwi im żerowanie , rozpocznijmy dokarmianie ptaków.
Zacznijmy od przygotowania karmnika i solidnego jego przymocowania do podłoża lub drzewa oraz umieszczenia go na odpowiedniej
wysokości. Karmnik powinien mieć daszek chroniący pokarm przed
deszczem i śniegiem oraz osłonę przed wiatrem. Pokarm nie może
zawierać produktów solonych, zepsutych, namoczonych i zamarzniętych. Nie wolno dawać ptakom ziaren i kaszy pęczniejących w
przewodzie pokarmowym. Dokarmianie kończymy wraz z nadejściem wiosny. Podczas bezśnieżnej zimy ptaki poradzą sobie same.
W styczniu, tuż przed nadejściem srogiej zimy, uczniowie klasy VI
podczas warsztatów „Majsterkowo” w Castoramie wykonali 20
karmników dla ptaków. W nich zwierzęta znajdą pokarm i ochronę
przed deszczem, wiatrem , chłodem.

Martyna

Weronika
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Wielu zastanawia się, czy szczepienia są skuteczne? Wystarczy
przypomnieć sobie takie choroby jak: poliomyelitis, odra, krztusiec
czy chociażby grypa. Dzięki szczepieniom choroby te praktycznie
nie występują, a w przypadku grypy jest łagodniejszy przebieg i
mniej powikłań. Jak podaje WHO, szczepienia ochronne tylko od
2000 roku uratowały życie około 15 mln osób, głównie dzieci. Od
2010 roku na skutek zaniechania szczepień przeciwko odrze wzrasta liczba chorych. W 2011 roku w Europie odnotowano ponad 30
tys. zachorowań. Dlatego regularne szczepienia, już od najmłodszych lat, są bardzo ważne. Czasami błahe choroby wieku dziecięcego mogą doprowadzić do zapalenia mózgu, mięśnia sercowego,
bezpłodności czy sepsy, a nawet zakończyć się śmiercią.
Najważniejszym i skutecznym sposobem walki z chorobami
zakaźnymi jest profilaktyka, która obejmuje: prowadzenie zdrowego trybu życia, unikanie kontaktu z czynnikami chorobotwórczymi,
a także szczepienia ochronne. Dlatego należy się szczepić, bo od
tego zależy nasze życie. Trzeba o tym pamiętać i przypominać
innym.
Joasia, Karol
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Strach Czarnobyla
Tragedia w Czarnobylu, to jedna z największych katastrof nuklearnych
w historii świata. Do dziś pamięć o niej budzi strach i niepewność.
Wszystko zaczęło się 29 kwietnia 1966 roku, kiedy Rada Ministrów ZSSR wydała decyzję o
budowie elektrowni jądrowej
na terenie Ukrainy. Budowlę
rozpoczęto w 1969 roku. Przez
wiele lat elektrownia była rozbudowywana, praktycznie do
dnia katastrofy. Zamontowano
w niej jeden z najekonomiczniejszych reaktorów – reaktor RBMK 1000.
Służył on do produkcji plutonu, był chłodzony wodą, jako paliwo stosowano naturalny uran i nie trzeba było go wyłączać na czas wymiany
paliwa ( są dwa takie na świecie). W efekcie wybudowano cztery reaktory o mocy 1000 MW każdy. Blok I uruchomiony został 1 sierpnia
1977 roku, blok II – 16 listopada 1978 roku, blok III – 3 grudnia 1981
roku i wreszcie blok IV – 25 listopada 1983 roku. Nigdy nie ukończono
bloków V i VI. 26 kwietnia 1986 roku o godzinie 1.23 w elektrowni jądrowej im. Włodzimierza Lenina miała miejsce awaria na bloku IV.
Niewiele osób było wtajemniczonych w to , że właśnie przeprowadzano tam test sprawdzający pracę reaktora przy wyłączonym obiegu wody. Test miał służyć poprawie bezpieczeństwa! Pierwsza eksplozja spowodowana była wzrostem ciśnienia gazów, co doprowadziło do uszkodzenia rdzenia reaktora. Przy drugim wybuchu (chemicznym) do atmosfery zostały wyrzucone substancje radioaktywne.
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Skażeniu uległ teren od 125 000 do 146 000 km2 na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji, a chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się po
całej Europie. Po wybuchu zniszczony reaktor zalano betonowym sarkofagiem.
W 1991 roku miała miejsce II awaria w Czarnobylu. Prezydent Ukrainy podjął wówczas decyzję o całkowitym wyłączeniu wszystkich bloków do 1993 roku, a 15 grudnia 2000 roku na jego rozkaz całkowicie
zamknięto elektrownię. Prawdopodobnie była to decyzja polityczna
spowodowana naciskami z Zchodu.
W wyniku katastrofy według oficjalnych danych zginęło: 3 osoby
bezpośrednio w czasie wybuchu, 28 strażaków w przeciągu 3 miesięcy
po wybuchu, na skutek choroby popromiennej - 10 osób w przeciągu
10 lat od awarii. Czy można ufać tym danym? Wiadomo jest, że 116
tys. ludzi straciło domy, wybite zostały zwierzęta, aby nie roznosiły
izotopów promieniotwórczych. Podczas wybuchu w elektrowni zginął
Walerij Ilicz Chodimczuk – nigdy nie odnaleziono jego ciała. Wydarzenie z 26 kwietnia 1986 roku spowodowało spadek poparcia społecznego dla energetyki jądrowej.
Strefa wokół elektrowni została zamknięta. Wysiedlono miasto Prypeć
położone w pobliżu Czarnobyla.
Mieszkańcy stracili wszystko, dodatkowo przyszło im się zmierzyć ze strachem i niechęcią społeczeństwa. Byli
też i tacy, którzy odmówili ewakuacji i
zdecydowali się pozostać w swoich
domach, mimo ryzyka skażenia radioaktywnego. W odległości 15 km od
elektrowni żyją ludzie, którzy nigdy nie
przenieśli się w inne miejsce.
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Czy warto się szczepić?
W ostatnim numerze „Przyrodnika” w artykule „Wirusy” pojawiła się informacja, iż „Ludwik Pasteur wytworzył pierwszą szczepionkę ochronną przeciwko wąglikowi i wściekliźnie, dając nam dzięki temu możliwość zapobiegania chorobom zakaźnym”. Dzisiaj, po
wielu latach od tego odkrycia zastanawiamy się: szczepić się, czy nie?
Pojawiają się wątpliwości, co do tego, czy szczepimy się na zdrowie?
Postaramy się podać kilka argumentów przemawiających za szczepieniami.
Szczepienia ochronne uznawane są za jedno z największych
osiągnięć medycyny. W dawnych
czasach choroby zakaźne były
przyczyną ogromnej śmiertelności, dzięki szczepieniom wiele z
tych chorób udało się wyeliminować. Na szczególną uwagę zasługują
szczepionki przeciw gruźlicy, poliomyelitis, odrze, śwince, różyczce,
WZW B i cholerze. Zwłaszcza, że są to osiągnięcia XX wieku.
Czym zatem jest szczepionka? To preparat zawierający żywe, odzjadliwione lub martwe patogeny albo ich oczyszczone fragmenty czy
wreszcie rekombinowane białka uzyskiwane metodami inżynierii genetycznej. Dla zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek dodaje się różne substancje wzmacniające reakcję obronną. Gdy
do naszego organizmu wprowadzi się martwe lub żywe czy osłabione
mikroorganizmy, nasz układ odpornościowy zaczyna z nimi walkę.
Nie tylko walczy, ale i zapamiętuje na przyszłość, na wypadek gdyby
znowu się pojawiły. Dzięki immunizacji minimalizuje się ryzyko powikłań i zapewnia odporność.
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Kalendarium








1 stycznia – Światowy Dzień Pokoju
Dzień ustanowiony z inicjatywy francuskiego filozofa Raoula Follereau przez papieża Pawła VI. Co roku tego dnia, obowiązujący papież
wygłasza orędzie, skierowane do ludzi dobrej woli, w którym porusza
problemy związane z pokojem na świecie. Hasło tegorocznego orędzia Ojca Świętego Franciszka brzmi: „Przezwycięż obojętność i zyskaj
pokój”.
11 stycznia – Dzień Wegetarian
Celem tego dnia jest promocja wegetarianizmu oraz przekazywanie
informacji o korzyściach zdrowotnych związanych z tym sposobem
odżywiania. Jednocześnie prowadzone są kampanie zwracające uwagę na niehumanitarne traktowanie zwierząt i potrzebę ochrony środowiska.
4 lutego – Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem
Ten dzień ma uświadomić nam, jak ważną rolę w zapobieganiu chorobom nowotworowym odgrywają badania profilaktyczne. Pozwalają
one na wczesne wykrycie choroby, co zwiększa szanse na wyleczenie.
Niestety, w XXI wieku nadal głównym powodem wysokiej liczby zgonów na raka jest zbyt późne wykrycie schorzenia.
12 lutego – Dzień Darwina
Karol Darwin jest autorem teorii określanej jako darwinizm, czy teoria
doboru naturalnego. Zasadnicze założenia teorii ogłoszonej w 1859
roku okazały się słuszne i stanowią podstawy współczesnej teorii
ewolucji. Oto one: 1) osobniki jednego gatunku różnią się między sobą, 2) organizmy cechuje wielka rozrodczość, ale nie wszystkie przeżywają, gdyż trwa walka o byt, 3) w konkurencji zwyciężają osobniki
najlepiej przystosowane do środowiska, na tym polega dobór naturalny.

5
Dzisiaj, 30 lat po katastrofie, strefa wokół elektrowni jest wciąż zamknięta dla ludzi. Na opuszczone przez człowieka tereny wracają wilki, rysie, dziki, łosie… A co z innymi organizmami? Drzewa rosną wolniej niż ich odpowiedniki w innych częściach kraju, łozówki (ptaki) mają o 5% mniejsze mózgi, obserwuje się wzrost albinizmu u jaskółek.
Zmniejszyła się liczebność ptaków, za to jest więcej pająków. Na skażonym terenie zachodzi ewolucja, czego przykładem jest większe stężenie glutationu we krwi i mniej uszkodzonego DNA (glutation reperuje DNA). W ten sposób zwierzęta dostosowują się do życia w zmienionym środowisku. U ludzi radioaktywna chmura wywołała przede
wszystkim choroby nowotworowe, jak również wady rozwojowe u
dzieci.
Czarnobyl naznaczył setki
tysięcy ludzi strachem. Katastrofa spowodowała, że energetyka jądrowa zaczęła kojarzyć się z niebezpieczeństwem. W Polsce budowa
elektrowni jądrowej ma wielu
przeciwników, ludzie boją się
zaufać technice, a przecież w
Czarnobylu to nie technika zawiniła, tylko człowiek. Faktem jest, że
energetyka jądrowa, w dalszym ciągu, jest najlepszym, z punktu widzenia ekonomii i bezpieczeństwa dla środowiska, źródłem energii.

Weronika, Magda

Ola
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Biologiczne warsztaty edukacyjne
21 grudnia 2015 roku grupa
uczniów z klasy V i VI szkoły
podstawowej udała się do
Warszawy. Po raz pierwszy
uczniowie wzięli udział w biologicznych warsztatach edukacyjnych. Warsztaty zorganizowane zostały przez BioCentrum Edukacji Naukowej i Fundację BioEdukacji w ich laboratorium w Warszawie. Z ożywieniem i ogromnym zainteresowaniem uczniowie przyjęli temat zajęć, który brzmiał: „Zobacz DNA”. Ponieważ
uczniowie szkoły podstawowej niewiele jeszcze wiedzą o DNA, zajęcia
rozpoczęły się od prezentacji multimedialnej i pogadanki na temat
dziedziczenia. Panie prowadzące warsztaty przypomniały budowę komórki, a także struktury komórkowe. Zapoznały również młodych badaczy ze sprzętem laboratoryjnym i zasadami bezpieczeństwa. Po części teoretycznej przyszedł czas na praktykę. Uczniowie otrzymali kiwi
– materiał, z którego mieli wyizolować DNA. Materiał delikatnie rozdrobnili. Aby zniszczyć błonę komórkową, dodali wodę zmieszaną z
płynem do mycia naczyń i solą w odpowiednich proporcjach. Następnie wszystko zostało wstawione do łaźni. Inkubacja
w odpowiedniej temperaturze i w odpowiednim
czasie przyspiesza proces
rozpadu błon oraz denaturuje enzymy, które
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mogłyby strawić DNA. Kolejnym krokiem było filtrowanie, w wyniku
którego otrzymali przesącz z DNA. Żeby wytrącić DNA , dodany został
alkohol. Kiwi (jak każdy organizm) posiada DNA, nawet ci, którzy nie
byli skłonni w to uwierzyć, zobaczyli go na własne oczy. To była bardzo ciekawa lekcja.
Po edukacji przyszedł czas na kulturę. W świąteczny nastrój wprowadził nas film pt. „Kochajmy się od święta”, który obejrzeliśmy w
Cinema City. Wycieczkę uznaliśmy za udaną!
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