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Drodzy Czytelnicy…
To już ostatni numer Przyrodnika w tym roku
szkolnym. Ostatni raz przygotowaliśmy go dla
Was w takim składzie redakcyjnym. Niedługo
znowu pożegnamy się ze szkołą, a niektórzy z
nas już na zawsze opuszczą jej mury. Przed nami
upragniony i zasłużony odpoczynek. Wakacje!
Kto z nas o nich już nie myśli!
Jednak zanim nadejdzie ten czas, sięgnijcie po
naszą gazetkę i poczytajcie, co ciekawego dla
Was przygotowaliśmy. W tym numerze pokażemy w skrócie, jak mijała wycieczka przyrodnicza
do Warszawy, jak obchodziliśmy w naszej szkole
Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Ziemi. Powiemy Wam również jak udzielić pierwszej pomocy osobie, u której podejrzewamy złamanie
kończyny oraz wykonamy kilka bezpiecznych doświadczeń. Pochwalimy się także naszymi sukcesami.

ABC pierwszej pomocy
Złamana ręka- złamanie zamknięte
Złamania zamknięte to urazy kości, które nie powodują pęknięcia skóry ani nie naruszają jej w
żadnym stopniu.
Głównymi objawami złamania zamkniętego są: silny ból, obrzęk, zasinienie, zaczerwienienie, a także nienaturalny wygląd uszkodzonego miejsca i ograniczenie ruchomości.
Gdy mamy do czynienia z takim uszkodzeniem kości, powinniśmy przede wszystkim zadzwonić po pogotowie lub samemu przewieźć poszkodowanego do szpitala, jeśli istnieje taka
możliwość. Kończynę należy ułożyć wzdłuż osi ciała ze zgiętym stawem łokciowym pod kątem
prostym, przedramię ułożyć na brzuchu, kciuk skierować ku górze. Dobrym sposobem na
zmniejszenie obrzęku jest schłodzenie uszkodzonego miejsca. W celu unieruchomienia kończyny, trzeba usztywnić uszkodzone miejsce oraz dwa sąsiadujące stawy, a następnie podwiesić za
pomocą chusty trójkątnej dostępnej w każdej aptece.
Po przewiezieniu pacjenta do szpitala, lekarz zdiagnozuje uraz za pomocą prześwietlenia, a
jeśli przypuszczenia złamania potwierdzą się, założy gips.

Mamy nadzieję, że spotkania z nami były dla
Was ciekawe i jeszcze nie raz będziecie sięgać do
naszej gazetki. Tymczasem żegnamy się z Wami,
życząc udanych wakacji!!!
Natalia

Wycieczka przyrodnicza do Warszawy
str. 14



ABC pierwszej pomocy
str. 15
Weronika
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26 kwietnia – wycieczka przyrodnicza do Warszawy

II Powiatowy Konkurs Żywieniowy

(mini galeria zdjęć)

Spotkanie z płazami i gadami w ZOO.

Te dyplomy mówią same za siebie. Zuzia Wieczorek i Weronika Przybysz znalazły się w ścisłej czołówce II Powiatowego Konkursu Żywieniowego przebiegającego pod hasłem: „Nie
marnuj żywności”. Konkurs zorganizowany został przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w
Mińsku Mazowieckim. Składał się z dwóch etapów: etap pierwszy obejmował wykonanie
plakatu na temat „Nie marnuj żywności”, etap drugi - to test składający się z 30 pytań obejmujących zasady zdrowego żywienia, wiedzę na temat niemarnowania żywności oraz jej
konserwacji. W konkursie wzięło udział ponad 50 uczestników reprezentujących szkoły powiatu mińskiego. Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród miało miejsce 20 maja podczas
„Święta Kwiatów i Smaków” na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim.

Zabawy w CNK.

Zwyciężczyniom konkursu należą się wyrazy uznania!



Na dachu biblioteki UW.

„Jesteśmy kosmitami” – seans w Planetarium.
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Znikający atrament

7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia
„Zdrowie dla wszystkich” to hasło, które od 70 lat przyświeca Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO). Zdrowie jest tematem wierszy, piosenek… Wszyscy wiemy, że ma dla nas najwyższą wartość, dlatego powinniśmy o nie dbać oraz prowadzić odpowiedni tryb życia. Światowy dzień
Zdrowia przypada na 7 kwietnia lecz w naszej szkole jego obchody odbyły się 9 kwietnia. Uczniowie pamiętali jak ważną rolę dla utrzymania zdrowia mają witaminy oraz różne pierwiastki, dlatego tego dnia zaprezentowali wiadomości na temat witamin oraz wybranych składników mineralnych. Mogliśmy dowiedzieć się, jaką rolę pełnią w organizmie, czym skutkuje ich niedobór i w
jakich produktach ich szukać. Był taż czas na degustację zdrowych produktów. Widocznie bardzo
wszystkim smakowały, bo znikały z talerzyków i miseczek w bardzo szybkim tempie. Dzień ten
był inny niż wszystkie i oczywiście… bardzo zdrowy :)

Problem badawczy: Dlaczego atrament znika?
Hipoteza: Atrament znika, bo cząsteczki cieczy się poruszają.
Potrzebny sprzęt:
- dwa przezroczyste naczynia (np. szklanki, słoiki)
- atrament
- wykałaczka bądź łyżeczka (do wymieszania)

Wykonanie: Do dwóch naczyń nalać zimnej wody, zaś do trzeciego - ciepłej. Do wszystkich
dodać po kropli atramentu. Wodę w drugim pojemniku wymieszać.

Wyniki: Atrament z trzeciego naczynia zniknął prawie natychmiast po dolaniu go do wody,
atrament z drugiego pojemnika przestał być widoczny po wymieszaniu, a z pierwszego znikał
najdłużej.

Wniosek: Cząsteczki cieczy znajdują się w nieustannym ruchu. Cząsteczki składników atramentu rozpraszają się w wodzie przez zjawisko dyfuzji. Im wyższa temperatura cieczy, tym szybszy ruch cząsteczek. W wodzie zimnej dyfuzja zachodzi wolniej, natomiast mieszanie ją przyspiesza.

Weryfikacja hipotezy: Hipoteza sprawdziła się.

Weronika
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Domowa oranżada
Oranżadę pił pewnie każdy, napój prosty i całkiem smaczny. Ale czy wiecie, że taką oranżadę
można zrobić samemu, na dodatek nie jest to ani trudne ani drogie.
A więc zaczniemy od potrzebnych produktów:
- woda mineralna
- cukier
- cytryna, pomarańcza
- soda oczyszczona
- ewentualnie świeża mięta i kostki lodu

Wykonanie:
„Ślachetne zdrowie

Sposób przygotowania jest równie prosty, jak
składniki. Do naczynia (kubek, szklanka) wyciskamy cytrynę (lub pół), dolewamy wody mineralnej, a następnie dodajemy pół łyżeczki sody oczyszczonej i mieszamy. Całość można dosłodzić według uznania. Możemy też dekoracyjnie dodać plasterek cytryny, listek mięty i
kostki lodu.

nikt się nie dowie
Jako smakujesz
aż się zepsujesz…”
Jan Kochanowski „Na zdrowie”

Obserwacje: Oranżada buzuje jak gazowany
napój.
Smacznego!

Wniosek: Owoce cytrusowe zawierają kwas. Gdy kwas połączy się z sodą oczyszczoną powstaje
dwutlenek węgla. To dzięki niemu w oranżadzie pojawiają się bąbelki.
Pamiętaj!
Gazowane napoje nie są zdrowe dla organizmu, gdyż nie zawierają witamin i składników mineralnych, zawierają za to dużo cukru, który jest główną przyczyną otyłości. Dlatego warto samemu wyprodukować sobie oranżadę ze świeżych owoców.
Fot. Kinga Rybak
Maciek

Natalia, Weronika
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„Na szukanie lepszego świata nie jest jeszcze za późno.”

Coś z niczego – Szycie torby na zakupy.

Alfred Tennyson

SPRZĘT
- nieużyteczny kawałek materiału ( np. z pościeli )

Mając w pamięci te słowa, kolejny raz przypomnieliśmy w szkole o Dniu Ziemi i zachęcaliśmy do
zmiany naszego postępowania. Skoro świat ma być lepszy, musimy najpierw zacząć od siebie.
Podczas krótkiego apelu zwróciliśmy ponownie uwagę na problem zanieczyszczenia środowiska i
aby pobudzić do refleksji przenieśliśmy się do roku 2063, do Śmieciolandii – krainy zniszczonej
przez człowieka. Odgrywający scenkę uczniowie próbowali dotrzeć do świadomości oglądających,
aby pomyśleli o naszej Ziemi i już jej nie zaśmiecali. Będziemy obserwowali, czy nam się to udało.

- igła
- nitka
- nożyczki

WYKONANIE
Z materiału wyciąłem prostokąt o wymiarach ok. 70cm x
30cm . Złożyłem materiał w połowie , zagiąłem brzegi do środka
na ok.1 cm . Zszyłem obie strony razem przy pomocy igły i nitki. Zostawiłem do góry niezszyte boki i tam doszyłem rączki do
torby (wcześniej wycinając z materiału dwa prostokąty o wymiarach ok.30cm x 2cm). Oczywiście każdy może zmienić wymiary torby według uznania.

OBSERWACJE
Z kawałka niepotrzebnego materiału wykonałem torbę na zakupy .

WNIOSKI
Na zdjęciu występujący artyści (od lewej): Kinga Rybak, Milena Kaczorek, Karolina Sadowska, Karol Dąbrowski, Mateusz Chrustowski, Oliwia Luśnia, Karolina Stosio, Alicja Myka, Bartek Całka, Gabrysia Zawadka i Kinga Proczka.
Przed naszą szkołą 23 kwietnia już o godz. 7.30 rozstawiliśmy transparenty przypominające o obchodach Dnia Ziemi. Zastały one wykonane przez uczniów klasy IVb i VI.

Można wykorzystać stare , niepotrzebne materiały i uszyć z
nich użyteczną i wymarzoną torbę na zakupy . Torebki foliowe,
w które pakujemy zakupy, nie są przyjazne środowisku, gdyż
rozkładają się bardzo wolno, zanieczyszczając środowisko i
szkodząc żywym organizmom. Starajmy się nie używać jednorazowych torebek. Torba uszyta samodzielnie to bardzo oryginalny pomysł.
Zachęcam do takich działań.
Dawid
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ŚWIAT NAUKI
Gaszenie płomienia przez odcięcie dostępu powietrza
Problem badawczy:
Dlaczego świeczka gaśnie?
Hipoteza : Świeczka gaśnie, bo zaczyna brakować tlenu.
Materiały : 2 świeczki, słoik i zapałki.
Wykonanie: Zapalamy obie świeczki. Następnie jedną z nich nakrywamy słoikiem.
Wykonały: Kinga Domańska i Monika Rogala (kl. IVb)

Obserwacje: Świeczka przykryta słoikiem po chwili gaśnie, świeczka bez przykrycia pali się nadal.

I wreszcie przyszedł czas na działanie. 24 kwietnia uczniowie klasy IVa i IVb oraz VI pod opieką
nauczycieli posprzątali teren wokół szkoły. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że wokół jest czysto, ale rzeczywistość znowu nas rozczarowała.

Wnioski :
Z przeprowadzonego doświadczenia wynika, że powietrze (tlen) jest niezbędne do spalania.
Uwaga! Aby ogień przestał się palić trzeba odciąć mu dostęp powietrza. w czasie pożaru nie należy otwierać okien, gdyż wtedy wpuszczamy powietrze i ogień się rozprzestrzenia.

W środowisku oprócz papierków, puszek, folii zastaliśmy ogromne ilości butelek po alkoholu!!!
Znowu je posprzątaliśmy (niestety na niewielkim obszarze). Dzieci i młodzież naszej szkoły szukają lepszego świata, ale jak sprawić, by zechcieli go poszukać również dorośli? Apelujemy więc
do wszystkich słowami piosenki:

Im większy słoik, tym świeca dłużej się pali.
Nikola

Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
Wśród innych dalekich planet.
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
Więc musi być bardzo zadbany!
Przyrodnik – dodatek do szkolnej gazetki „Świderek”
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Kartka z kalendarza

11 maja - DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA
Dzień bez Śmiecenia to pomysł młodzieży! Młodzi ludzie z kilkunastu krajów zwrócili uwagę na
bardzo ważny globalny problem zanieczyszczenia środowiska. Pomimo wielu akcji problem ten
nadal istnieje i przybiera coraz większe rozmiary.
11 maja 2001 roku Sejm RP zatwierdził wytyczne UE regulujące gospodarkę odpadami, dlatego
dzień ten uchwalono Dniem bez Śmiecenia. Tegoroczna edycja Dnia bez Śmiecenia przebiegała
pod hasłem SEGREGUJ! Według danych z 2017 roku (przeprowadzonych przez Ministerstwo Środowiska) zaledwie 53,2% ankietowanych stale segreguje śmieci, 17,2% czasami, a 26,6 w ogóle.
Segregacja i recykling to pomoc Ziemi! To ograniczenie zużycia energii, wody, emisji zanieczyszczeń powietrza, zmniejszenie ilości odpadów stałych. W Wielgolesie materiał, który można poddać recyklingowi (szkło, plastik) zalega w środowisku, szpecąc krajobraz. Czy naprawdę NIE
CHCE NAM SIĘ pomyśleć i żyć ekologicznie. Może gdy zaczniemy promować Dzień bez Śmiecenia, to w końcu ruszą nas sumienia i coś zacznie się zmieniać?!
22 maja – Dzień Praw Zwierząt
31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu
31 maja – Dzień Bociana Białego
Dawid
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