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Sprawdź się!!!
Jak nazywa się samica wilka?

Co to jest denaturacja?
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Świat zwierząt

Jakie komórki atakuje wirus HIV?
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Hierarchia w stadzie: zwiadowcy szukają zdobyczy, naganiacze płoszą
obserwowane stado,

5.Świat zwierząt.
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Wilk żyje na wolności 12-16 lat,

Na czele watahy stoi najsilniejsza para „alfa”, samica – wadera, samiec –
basior, jedynie te zwierzęta mogą się rozmnażać,

Codziennie musi zjeść 3-5 kg mięsa.
Zagrożenie:
Największym zagrożeniem dla wilka jest człowiek, który poprzez wycinanie
lasów, kłusownictwo i nękanie wilków w czasie rozrodu doprowadził do
spadku ich liczebności.
Ochrona:

Od redakcji…

W Polsce wilk podlega ścisłej ochronie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska. Po raz pierwszy wprowadzono ochronę wilka w 1998 roku.

W imieniu całej redakcji Przyrodnika, chciałabym złożyć wszystkim czytelnikom najserdeczniejsze życzenia Noworoczne. Dużo ciepła na wszystkie dni, zdrowia, szczęścia,
spełnienia planów i marzeń, a wszystkim
uczniom, dobrych wyników w edukacji.
Trzeciogimnazjalistom dostania się do wymarzonych szkół, a tym trochę młodszym, po
prostu zdania do następnej klasy. :) Wszystkiego najlepszego!

"Zmień, co możesz i zaakceptuj to , czego
zmienić się nie da."
Joanna Chabrowska
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ŚWIAT ZWIERZĄT
Wilk Szary (Canis lupus)
Systematyka: Ten piękny okaz należy do gromady ssaków, rzędu drapieżnych i rodziny psowatych.

BIOLOGICZNE WARSZTATY LABORATORYJNE
22 listopada rozpoczął się całkiem zwyczajnie. Ot, zwykły, nudny, szary wtorek.
Jednak nie dla wszystkich. Chętni uczniowie z klas drugich i trzecich gimnazjum
wyruszyli na wycieczkę do Warszawy. Pod opieką pań: Joanny Kluczek – Szpadelewskiej, Anny Niedek i Anny Kielak o godzinie 7.30 rozpoczęliśmy podróż ku
przygodzie. Pierwszym przystankiem na naszej drodze było kino Cinema City,
gdzie obejrzeliśmy trzecią część kultowej komedii „Bridget Jones”. Po seansie w
doskonałych humorach wyruszyliśmy w dalszą podróż. Kolejny przystanek to ulica Grójecka 93. To tutaj w laboratorium BioCEN (Fundacja BioEdukacji i BioCentrum Edukacji Naukowej) w XXI LO im. H. Kołłątaja jako młodzi badacze wzięliśmy udział w warsztatach biologicznych zatytułowanych: „Na tropach DNA”. Pod
czujnym okiem pań prowadzących warsztaty zgłębialiśmy tajemnice DNA i wykonywaliśmy ciekawe doświadczenia (patrz na galerię zdjęć). Po trzygodzinnym
spotkaniu z nauką, zmęczeni, ale zadowoleni wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Budowa:
Budową ciała przypomina owczarka alzackiego. Ma jednak bardziej wydłużony tułów i węższą klatkę piersiową. Na głowie skośnie osadzone oczy i zaokrąglone uszy, długi pysk. Ma długie kończyny i puszysty noszony nisko
ogon ciemniej ubarwiony od reszty ciała. Umaszczenie w odcieniach szarości i brązu, zawsze ciemniejszy grzbiet.
Czy DNA można zobaczyć?

Występowanie:
Europa Północna, Ameryka Północna i Azja. Coraz częściej można go spotkać w naszych Polskich lasach, głównie w województwach: podkarpackim,
małopolskim, podlaskim.
Rozmnażanie:
Ruja odbywa się w lutym lub w marcu, ciąża trwa 60-65 dni.
Pokarm:
Jego przysmakiem są: gryzonie, zające, borsuki, ptaki, bezkręgowce, jelenie, sarny, dziki, łosie, daniele, padlina.

Właśnie wyizolowaliśmy go z komórek jamy ustnej.
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Niezwykle groźny - WIRUS HIV
HIV to nazwa wirusa, pochodząca od skrótu angielskiej nazwy human immunodeficiency virus, co po polsku oznacza: ludzki wirus upośledzenia odporności. Należy do grupy wirusów RNA i zaliczany jest do tzw. retrowirusów, tzn., że może pozostawać w organizmie przez wiele lat, zanim nastąpi
jego namnażanie i objawy chorobowe. Atakuje głównie limfocyty Tpomocnicze (limfocyty Th). Wiriony mają budowę kulistą i otoczone są
otoczką, pod którą znajduje się płaszcz białkowy, czyli kapsyd, kryjący materiał genetyczny wirusa (RNA) i enzymy. Wywołuje nieuleczalną, jak dotąd, chorobę AIDS.
Działanie wirusa polega na wnikaniu do komórek układu odpornościowego, co prowadzi do obniżenia odporności organizmu. Pełnoobjawowy zespół AIDS rozwija się najczęściej przez kilka do kilkunastu lat po zakażeniu
HIV. Objawia się szczególnym osłabieniem i dużą podatnością na zarażenia. Do zakażenia dochodzi najczęściej przez kontakt płciowy lub transfuzję krwi. Wirus ginie poza płynami ustrojowymi.
Natalia

Poznaliśmy metodę elektroforezy, stosowaną między innymi do rozdzielania i izolowania białek. Nie było łatwo nanieść materiał biologiczny do rynienek, ale efekt końcowy był zadawalający.
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KARTKA Z KALENDARZA

A teraz…

10 grudnia
W 1901 roku po raz pierwszy przyznano Nagrodę Nobla.
Któż z nas nie chciałby otrzymać tego prestiżowego wyróżnienia? Niektórym to się udaje. Nagroda od 1901 roku przyznawana jest za niezwykłe dokonania w dziedzinie literatury, nauki, a także za zasługi dla
społeczeństwa i ludzkości. Fundatorem nagrody jest Szwed – Alfred Nobel, wynalazca dynamitu.
Zgodnie z jego ostatnią wolą zapisaną w testamencie nagrodę otrzymują ci, „którzy w roku poprzedzającym przynieśli ludzkości największe
korzyści.[...]”.
Wśród nagrodzonych znajdują się również Polacy, m. in.:
Maria Skłodowska-Curie ( w 1903 r. w dziedzinie fizyki i w 1911 r. w
dziedzinie chemii)
Henryk Sienkiewicz (w 1905 r. Literacka Nagroda Nobla)
Władysław Reymont (w 1924 r. Literacka Nagroda Nobla)
Czesław Miłosz (w 1980 r. Literacka Nagroda Nobla)
Lech Wałęsa ( w 1983 r. Pokojowa Nagroda Nobla)

Rozpoczęliśmy produkcję enzymu laktazy, który pozwoli nam
na wyprodukowanie mleka bez laktozy.

Wisława Szymborska (1996 r. Literacka Nagroda Nobla)
Karol

To tylko niektóre z naszych dokonań. Bez wątpienia warsztaty były bardzo pouczające. Może w przyszłości znowu
weźmiemy w nich udział?
Dominika
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Białka – niezwykłe „cegiełki” życia
Jak zapewne wiecie, białka, czyli proteiny (z gr. protos – pierwszy, najważniejszy)
są głównym budulcem każdego organizmu. Cechuje je skomplikowana budowa
i ogromna różnorodność pod względem pełnionych funkcji. To one decydują o
tym, jak wyglądamy i o wszystkich innych cechach naszego organizmu. Informacja na temat ich budowy zapisana jest w DNA (kwas deoksyrybonukleinowy).
Każdy gatunek, np. bakteria, zwierzę, ma charakterystyczny tylko dla niego zestaw białek. Jednocześnie każdy osobnik określonego gatunku ma niektóre cząsteczki białka charakterystyczne tylko dla siebie.

Przebieg doświadczenia:
1. Oddzielamy białko od żółtka,
2. Do naczynia z białkiem wlewamy alkohol etylowy.
3. Dla uzyskania lepszego efektu mieszamy zawartość.
Obserwacje : Białko po dodaniu do niego alkoholu etylowego zgęstniało, uległo
ścięciu.

Jak już wcześniej wspomniałam, białka pełnią ważne funkcje. Przede wszystkim
budują organizm, np.: kolagen, keratyna. Jako enzymy regulują szybkość przebiegu reakcji w komórkach, jako hormony przekazują informacje między komórkami, a jako przeciwciała biorą udział w reakcjach odpornościowych. Są też
białka transportujące różne substancje w organizmie, należą do nich między innymi: hemoglobina przenosząca tlen oraz albuminy i globuliny osocza krwi.
Te skomplikowane związki organiczne, zbudowane z aminokwasów połączonych
wiązaniami peptydowymi, bardzo łatwo ulegają zniszczeniu. Pod wpływem wysokiej temperatury, silnych kwasów lub silnych zasad następuje zmiana właściwości fizycznych i struktury białek. Co ważne, jest to proces nieodwracalny!
Postanowiłam sprawdzić, czy alkohol jest bezpieczny dla białek naszego organizmu? Wy również możecie wykonać proste doświadczenie, aby się o tym przekonać.

ZRÓB TO SAM - Proces ścinania białka
Problem: Czy alkohol niszczy białko?
Hipoteza: Białko ulega niszczeniu pod wpływem alkoholu.

Wniosek: Alkohol niszczy białko powodując jego nieodwracalne ścięcie – denaturację.
Weryfikacja hipotezy: Hipoteza potwierdziła się.
Jak wynika z doświadczenia, alkohol nie jest substancją obojętną dla naszego
organizmu. Powoduje duże spustoszenia i stany chorobowe. Uszkodzone białka
nie mogą wypełniać swojej roli, a organizm odczuwa to bardzo szybko.
Julia
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