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Od redakcji

Jego pokarm stanowią głównie foki. Polowanie na
nie, nie sprawia mu większych problemów, gdyż doskonale porusza się w wodzie. Żyją na ogół samotnie, w pary
łączą się na czas rozrodu, w kwietniu lub maju.
Niedźwiedź polarny należy do gatunków zagrożonych.
Mimo potężnych rozmiarów jest zwierzęciem niezwykle
wrażliwym. Łatwo zapada na choroby skórne i pasożytnicze. Często zaraża się od zjadanych przez siebie fok. Jego
głównym wrogiem jest człowiek i jego oddziaływanie na
przyrodę, między innymi efekt cieplarniany czy zanieczyszczenia środowiska.
Dlatego człowiek powinien dołożyć wszelkich starań, aby
ochronić tego pięknego misia przed zagładą.
Karol

Budzi się wiosna…

Ptaki wracają do swoich gniazd, pączki
rozkwitają, rozwijają się pierwsze płatki
kwiatów. Za chwilę szarości zastąpione zostaną lśniącą zielenią i całą gamą innych
kolorów. To magiczny czas. Świecące coraz mocniej słońce, śpiew ptaków, rechot
żab wprowadzą nas w wyśmienity nastrój i
ożywienie. Nie wszyscy jednak przeżyją ją
beztrosko. Gimnazjaliści wielkimi krokami
zbliżają się do egzaminów. Z każdym
dniem czują coraz większy stres i nacisk
ze strony nauczycieli – ale jest to konieczne, aby dobrze wypaść. W każdym razie
bawcie się dobrze w tym ciepłym okresie.
Ćwiczcie, dobrze się odżywiajcie, poprawcie swoją kondycję! Już niewiele dzieli nas
od wakacji. :)
Joanna
Joanna Chabrowska
Fot. Joanna Chabrowska
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ŚWIAT ZWIERZĄT – niedźwiedź polarny.

27 lutego – Dzień Niedźwiedzia Polarnego

Niedźwiedź polarny jest największym lądowym drapieżnikiem na naszej planecie. W naturze żyje w Arktyce,
na wybrzeżach i wyspach, jedynie latem zapuszcza się w
głąb kontynentu. Większość życia spędza w temperaturze
poniżej 0°C, a przetrwanie w tak trudnych warunkach
umożliwiają mu między innymi: specyficzna budowa ciała oraz pokarm, jakim się żywi. Ma wydłużony kształt
ciała, małą, wąską głowę osadzoną na stosunkowo długiej szyi. Jego sierść jest gęsta, sprawia wrażenie białej
lub kremowej. Włosy wypełnione są w środku powietrzem, przez co stanowią doskonałą termoizolację, a czarna skóra pochłania energię słoneczną ogrzewającą orga-

NAUKOWE SHOW w naszej szkole
24 i 30 stycznia odbyły się warsztaty naukowe dla uczniów klas
IV - VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. To wszystko w ramach projektu "Mały Inżynier". Mogliśmy na nich zobaczyć
wiele ciekawych i zaskakujących doświadczeń chemicznych.
Między innymi podpalanie ręki, wytwarzanie "pasty dla słonia"
lub zmiany koloru "wody" przez potrząsanie. Oczywiście nazwy
tych doświadczeń mogą nam sugerować, że są one niemożliwe,
niebezpieczne lub bez sensu, ale zapewniam, że tak nie było :)
Dodatkową atrakcją była możliwość wykonania pokazów przez
uczniów. Jak widać na poniższych zdjęciach, chętnych do eksperymentowania nie zabrakło. Wydarzenie to było bardzo ciekawym urozmaiceniem naszych szkolnych zajęć. Uważam, że
takich projektów mogłoby być więcej.
Joanna

Fot. Joanna Kluczek-Szpadelewska
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Grzyby pleśniowe

Bardzo często możemy obserwować kolorowe lub białe, bądź szare
kożuszki na żywności, ścianach budynków, materiałach i innych przedmiotach. Co to może być? To nic innego jak grzyby pleśniowe. Ich rozwój zaczyna się od maleńkiego zarodnika unoszącego się w powietrzu.
W dogodnych dla jego rozwoju warunkach rozwijają się z niego strzępki, później tworzą się zarodnie, a w nich nowe zarodniki. I tak bez końca.
Zastanawiałam się, jaką rolę pełni pleśń? Czy te grzyby mają same
wady, czy może jednak też jakieś zalety? Czego udało mi się dowiedzieć? Wiele gatunków grzyba pleśniowego jest niebezpiecznych dla
człowieka. Bardzo często słyszy się o tym, że pleśń jest jednym z czynników powodujących choroby. Gdy nieodpowiednio przechowujemy
żywność, osiada się na niej i sprawia, że jedzenie już do niczego się nie
nadaje. Pleśń wytwarza toksyny, które zaliczane są do czynników rakotwórczych. Często jest ona także uciążliwa w pomieszczeniach - wytwarza się na ścianach, co oprócz szkodliwego działania na nasze zdrowie, nieestetycznie wygląda. Jednak nie jest prawdą, że ten grzyb posiada same wady. Z niektórych grzybów pleśniowych wytwarzane są
antybiotyki np. penicylina i środki czyszczące. Dodatkowo warto
wspomnieć także o dobrze znanych serach pleśniowych, które wykorzystywane są do przyrządzania wielu potraw.

Jak skonstruować robota?

Od początku roku wszyscy uczniowie naszej szkoły mają
możliwość brać udział w dodatkowych zajęciach w ramach projektu „Mały Inżynier”. Są one szansą na poznanie nowych zagadnień, poszerzenie wiedzy i zastosowanie jej w praktyce oraz utrwalenie materiału z lekcji. Do takich zajęć należy robotyka. Możemy na niej konstruować i
programować różne urządzenia. Dowiedzieliśmy się już
jak zrobić wyścigówkę, dźwig, pułapkę na myszy i wiele
innych prostych i bardziej skomplikowanych urządzeń. Instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia, objaśnili nam, co należy zrobić, na co zwrócić uwagę i czego uniknąć podczas
konstruowania, udzielają indywidualnych rad - często nie
są one jednoznaczne, przez co zmuszają do większego
myślenia. Są to dla nas interesujące i pouczające spotkania, aż żal, że jest ich tak mało. Dzięki nim wiele się nauczyliśmy, i co ważne są to rzeczy praktyczne i przydatne
w życiu.
Joanna

Z tego wynika, że grzyby pleśniowe mają wady i zalety. Dobre właściwości można wykorzystywać. A co z wadami? Trzeba poznać jakich
wymagają warunków do tego, aby zagościć w naszych domach i po
prostu zapobiegać ich po
- wstawaniu.
Julia, Joasia
Joanna, Julia

Fot. Julia Zawadka
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Zbieramy makulaturę głównie po to, aby chronić drzewa, które są dla nas tak ważne. Przede wszystkim są
elementem krajobrazu, dają możliwość schronienia i
odpoczynku, o czym już dawno napisał Jan Kochanowski we fraszce „Na lipę”: „Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie!” (…) Wiele gatunków drzew
człowiek wykorzystuje w lecznictwie, chociażby kwiaty lipy, sok brzozy, korę dębu, owoce dzikiego bzu
czarnego. Poza tym wzbogacają powietrze w tlen i
oczyszczają je z dwutlenku węgla. Korony drzew stanowią dom dla wielu żywych organizmów, a ich owoce są
dla nich pokarmem. Zmniejszają siłę wiatrów i zapobiegają niszczeniu gleby.
Drewno masowo wykorzystuje człowiek w budownictwie i przemyśle. Dlatego też wycina lasy, aby pozyskać cenny surowiec, tereny pod uprawy i budowy. Niestety zapomina o tym, że, aby wyrosło dorodne drzewo
spełniające rolę filtra w przyrodzie, musi minąć co najmniej 30 lat, a wycięcie drzewa to tylko chwila.
Z tego względu prowadzimy naszą akcję zbiórki makulatury. Może choć w niewielkim stopniu pomożemy
przyrodzie, przyczyniając się do produkcji nowych materiałów z niepotrzebnego już papieru i tektury.

Zrób to sam – hodowla pleśni.
Grzyby pleśniowe pojawiające się, między innymi na pożywieniu są z pewnością wszystkim znane. Postanowiłam sprawdzić jakie czynniki są im niezbędne
do rozwoju i w tym celu założyłam hodowlę pleśni. Wykorzystałam kromkę
chleba, dowiem się, w jakich warunkach należy go przechowywać, aby nie zapleśniał.

Przebieg doświadczenia:
Do trzech różnych opakowań (torebka papierowa, torebka foliowa i plastikowy
pojemnik) wkładam po kawałku chleba. Dokładnie zamykam opakowania. Każdego dnia chleb z plastikowego pojemnika polewam kilkoma kroplami wody.
Zostawiam hodowlę na 7 dni w ciepłym miejscu.

Obserwacje:
Przez pierwsze dwa dni z chlebem nic się nie działo. Trzeciego dnia na chlebie z
plastikowego pudełka widoczne są pierwsze, białe kosmki pleśni. Przez kolejne
dni pleśń powstała w pojemniku rozrosła się i miejscowo zmieniła barwę na niebieskawą. W papierowej torebce na chlebie nie widać żadnych zmian. Na kromce w foliowym opakowaniu również. Ostatniego, siódmego dnia, po wyjęciu
kromki z torebki papierowej widać, że kawałek chleba wysechł, jednak nie stało
się z nim nic innego. Kromka zamknięta w folii również jest zeschnięta. Chleb
zamknięty w plastikowym pojemniku ma ciemną barwę, a dodatkowo- nieprzyjemnie pachnie.

Wnioski:
Pleśń, to potoczna nazwa grzybów pokrywających zaatakowane przez siebie powierzchnie kożuszkiem białym lub kolorowym. Jak wykazało moje doświadczenie, potrzebuje do życia wody i ciepła. Gdy spełnione są te warunki, grzyb
pleśniowy rozwija się bardzo szybko. Dwie torebki (foliowa i papierowa) pozbawione były wilgoci, przez co nie rozwinęła się w nich pleśń. Gdy pomieszczenie jest suche żywność ma mniejsze szanse na zepsucie się.

ZBIÓRKA MAKULATURY NADAL TRWA!

Julia

Fot. Julia Zawadka
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Kartka z kalendarza
22 marca

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Ten dzień ma na celu uświadomienie, jak wielką rolę odgrywa
woda i jakie wielkie zagrożenie niesie za sobą spadek jej zasobów.
Woda to życie, a jej rola jest nieoceniona. To przede wszystkim
główny składnik organizmów, doskonały rozpuszczalnik, środowisko dla wszystkich procesów życiowych, substrat lub końcowy produkt wielu reakcji. Ponadto stanowi środek transportu,
reguluje temperaturę ciała i ciśnienie krwi. Woda jest również
środowiskiem życia dla wielu organizmów. Człowiek traci
dziennie od 2 do 2,5 litrów wody, a pozbawiony jej dostępu ginie po kilku dniach. Już małe dzieci wiedzą, że woda to niezwykła substancja i doskonale znają odpowiedź na tę oto zagadkę:
Służy do picia, służy do mycia. Bez niej na Ziemi
nie byłoby życia.

Dlaczego zbieramy makulaturę?

Od września prowadzimy w szkole zbiórkę makulatury. Oto
pierwsze jej efekty:
 zebraliśmy 870 kg makulatury (w okresie od września do
marca),
 na początku marca przekazaliśmy zebraną makulaturę do
Zakładu Odzysku Surowców Wtórnych w Mińsku Mazowieckim,
 otrzymaliśmy 217,50 zł z czego 50 zł przekazano na cele
Caritas, 67,50 zł na potrzeby szkolnej biblioteki, a 100 zł
na zakup roślin, które zostaną posadzone wokół szkoły,
 ochroniliśmy środowisko przyrodnicze przed jego zaśmiecaniem i zanieczyszczaniem powietrza (spalanie ),
 uratowaliśmy kolejne drzewa przed wycięciem,
 z odzyskanego papieru będzie można wyprodukować nowy towar.

Święto zostało ustalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ –
22 grudnia 1992 roku.
Natalia

Fot. Natalia Oszkiel
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