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Od redakcji…
Nim gwiazdka zabłyśnie,
Nim święta przeminą,
Niech Wam Błogosławi Panienka z
Dzieciną.
Niech się Wasze życie w szczęśliwości
splata,
Dziś, jutro, w Nowy Rok i po wszystkie
lata !!!
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku
życzy zespół redakcji „Przyrodnika”.
Redakcja
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Zima—trudny okres dla zwierząt.
Mroźna i śnieżna zima to niewątpliwie trudny okres dla wielu
zwierząt. To czas walki o przetrwanie, rodzaj wielkiego życiowego egzaminu. Gruba warstwa
śniegu i silny mróz utrudniają
zwierzętom dostęp do naturalnego pokarmu i wody. Niektóre
zwierzęta już w okresie jesiennym
zaczynają gromadzić zapasy na
zimę, inne jak np. niedźwiedzie
chętnie spędzają zimowy okres w pieczarach czy też wygrzebanych w ziemi jamach zasypiając w sen zimowy. Wiele zwierząt na czas zimy zmienia barwę sierści, dzięki czemu
stają się mniej widoczne na tle ponurych szaro-białych krajobrazów. I tak z szarobrązowej na śnieżnobiałą zmienia się sierść np. zająca bielaka, szare pozostają jedynie końce
uszu i ogon. Ten rzadki gatunek możemy spotkać w naszym kraju jedynie na północnym
wschodzie. W okresie zimowym nie zobaczymy owadów, gadów oraz płazów. Te zwierzęta z uwagi na swoją zmiennocieplność spędzają zimę w swoich kryjówkach, gdyż niskie
temperatury są dla nich zabójcze. Spowalniają wówczas swoje procesy życiowe i zapadają
w sen tzn. hibernacji.
Mamy jednak wiele zwierząt, które okres zimowy spędzają w naturalnym środowisku. I to
im właśnie musimy pomóc w przetrwaniu. Gdy nadejdą siarczyste mrozy, starajmy się
dokarmić zwierzęta leśne, pozostawiając dla nich pokarm w stałych punktach - paśnikach. Dzięki temu zwierzęta nie będą musiały przemieszczać się w poszukiwaniu pokarmu i zapobiegniemy gromadzeniu się ich w okolicach, np. ruchliwych dróg. Pamiętajmy,
że dokarmiać należy rozważnie, aby zwierzęta nie utraciły instynktu poszukiwania pokarmu. Zakładajmy również ,,ptasie stołówki”, aby i ptaki mogły znaleźć pożywienie w
okresie mroźnej zimy. Zostawiajmy dla nich nasiona oleiste (zwłaszcza słonecznik), niesoloną słoninę, łój lub smalec, nasiona zbóż, orzechy, mieszanki tłuszczowo-nasienne
oraz owoce: jabłka, jarzębinę, rodzynki.
Nasze działania pomogą zwierzętom dotrwać do wiosny. Wtedy znowu w przyrodzie
wszystko obudzi się do życia.

Weronika

Przyrodnik — dodatek do szkolnej gazetki „Świderek„

Jak zostałem przyjacielem ptaków…

4

Pierwsze opady śniegu, minusowe
temperatury … czyli czas dokarmiać ptaki. W mojej rodzinie dokarmianie zwierząt, a w szczególności ptaków to tradycja, którą zapoczątkowali moi pra, pra a
może jeszcze dalsi pradziadkowie. Od
kilkudziesięciu lat, co roku, co zimę, dokarmia się ptaki. Pokarm, oprócz słoniny,
stanowi również mieszanka pokarmowa,
w skład, której wchodzą zboża, takie jak:
żyto, owies, pszenica, pszenżyto i kukurydza. W mieszance znajdują się także przysmaki większości ptaków, czyli nasiona np.:
świerka, jesionu, bzu czarnego czy klonu. W mieszance można się dopatrzeć, choć w
mniejszej ilości, nasion i owoców łopianu, które są przysmakiem szczygłów. Taki pokarm jest źródłem energii dla ptaków, więc ptaki go uwielbiają. Dowodem na to jest
ich ogromna liczba w stworzonej przeze mnie „stołówce''.
Codziennie od dziesięcioleci w okresie zimowym, gdy tylko wzejdzie słońce, w karmniku pojawiają się pierwsze ptaki. Przez cały dzień nieustannie przybywają nowi goście.
Ostatnie ptaki odlatują, gdy jest półmrok, aby bezpiecznie wrócić do swoich noclegowni.
Z powodu nieustającego ruchu trzeba robić coraz to nowe miejsca na karmniki. W
nowo powstałych „stołówkach” panuje ciągły, choć nieco mniejszy ruch. Nie ma co się
martwić, pokarmu starczy dla wszystkich.
Karmniki są nie tylko „stołówką”.
Pewnego styczniowego dnia (nie pamiętam dokładnie, kiedy) po raz pierwszy do
karmnika zawitała zięba, samiczka. Była
zmarznięta, głodna, z poszarpanymi piórkami. Wydawała się chora.
Obserwowałem ją z ukrycia. Przez kilka
dni żerowała w karmniku nabierając sił. Z
dnia na dzień wyglądała coraz lepiej.
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Podobny przypadek ledwo
żywego ptaka zanotowałem
w kwietniu 2013 roku. Wtedy
do karmnika przyleciała
zmarznięta samiczka czyżyka. Żywiła się pokarmem w
karmniku i odzyskiwała siły.
Tak mijały dni, nawet noc
spędzała w karmniku. Po
upływie około tygodnia odleciała. Po czterech dniach
przyleciała ze swoim partnerem. Te przykłady dowodzą,
że karmnik jest nie tylko stołówką, ale też schronieniem, ostoją przed zimnem
i wiatrem.

Gdy od tylu lat, z pokolenia na pokolenie” w każdą zimę dokarmia się ptaki, zaczynają
ufać danej rodzinie lub osobie, co widać chociażby w
czasie uzupełniania karmnika ziarnem dla ziarnojadów.
Pewnego dnia, gdy dosypywałem do karmnika ziaren
zauważyłem, że ptaki mi
ufają. Sikorki bogatki i modre podlatywały blisko, chociaż zachowywały bezpieczną odległość. Być może
przyczyną utraty strachu
przed ludźmi są niesprzyjające warunki atmosferyczne.
Aby przeżyć, muszą przecież zdobyć pokarm.
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Swoje działania na rzecz ptaków corocznie dokumentuję i przesyłam do redakcji Tygodnika Siedleckiego w ramach konkursu Zostań Przyjacielem Ptaków. Jest to6konkurs
organizowany od kilkunastu lat przy pomocy Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”
oraz okolicznych nadleśnictw. Po raz pierwszy wziąłem w nim udział, wspólnie z całą
klasą trzecią (obecnie jestem uczniem I klasy Gimnazjum). Dwa lata później wystartowałem samodzielnie i zostałem laureatem 3 miejsca. W nagrodę otrzymałem dwa duże
albumy pt. „Ptaki Polski” o łącznej wartości 200 zł. W kolejnym roku wystartowałem po
raz trzeci zdobywając 1 miejsce w regionie. Jako nagrodę otrzymałem lornetkę
o wartości 250 zł. Zachęcam wszystkich
do udziału w tym konkursie, pracy jest
niewiele, a nagrody bardzo cenne. Nawet jeśli nie zostanie się laureatem,
pozostaje pamiątkowy certyfikat Opiekuna Ptaków, książka oraz swoje zdjęcie
zamieszczone na łamach Tygodnika
Siedleckiego. I co najważniejsze satysfakcja, że jest się przyjacielem ptaków.

To bardzo ważne, aby dokarmiać zwierzęta w niesprzyjających im warunkach środowiska. Szczególnie zadbajmy o ptaki. Za poświęcenie im odrobiny czasu w okresie
zimowym, odwdzięczą się swoim pięknym śpiewem wiosną i latem.

Karol
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Kalendarium ważnych dat


7 listopada- W 1911r. Maria Skłodowska-Curie została laureatką Nagrody
Nobla. Odtąd Polka stała się sławna na całym świecie. Jej największym osiągnięciem było wykrycie pierwiastka chemicznego zwanego radem. Wcześniej
wykryła inny pierwiastek, który nazwała polonem. W 1903r. wraz z mężem
Piotrem Curie i Antoine Henri Becquerel otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.W 1911 r. poraz drugi otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii.
Była pierwszą osobą, która otrzymała dwukrotnie Nagrodę Nobla. Maria Skłodowska-Curie zmarła w 1934 r.



18 listopada-Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Odkrycie antybiotyków w 1928 r. przez Alexandra Fleminga otworzyło nową epokę w leczeniu
chorób zakaźnych. Odkrytą substancję Fleming nazwał penicyliną od nazwy
pleśni która ją wytwarza. Wyniki swoich badań opublikował w 1929r.Penicylina
po raz pierwszy została podana pacjentowi w 1929r.Okazała się niezwykle skutecznym lekiem. Antybiotyki należą jednak do leków, które stosować należy z
ogromną ostrożnością. Dzień Wiedzy o Antybiotykach ma promować informacje na temat odpowiedzialnego ich stosowania a także zwiększenie świadomości o tym, jakim zagrożeniem jest zjawisko antybiotykoodporności.



21 listopada-Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Ten dzień ma
zwrócić naszą uwagę na zgubne skutki palenia tytoniu i zachęcić do zerwania z
nałogiem. Zagrożenia wynikające z palenia tytoniu to: nowotwory, choroby
serca, udary, nadciśnienie, zapalenie oskrzeli.



1 grudnia-Światowy Dzień AIDS - nieuleczalna, śmiertelna choroba wywołana wirusem HIV. Do zakażenia dochodzi drogą krwiopochodną, płciową, okołoporodową.



21 grudnia - Najkrótszy dzień w roku. Tego dnia dzień trwa 7 godz. 42 min. i
jest krótszy od najdłuższego dnia o 9 godz. i 4 min. Jest początkiem astronomicznej zimy.



22 grudnia - Pierwszy Dzień Zimy. Pewnie tak jak inni, bardzo lubicie tę porę
roku z powodu padającego śniegu i możliwości jazdy na sankach, nartach czy
łyżwach. Zima jest porą bardzo niskich temperatur i krótkich dni. W przyrodzie
panuje senność.
Ola

Kolejne ważne daty już w następnym numerze.
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Surowce wtórne- dlaczego warto je zbierać? 8
XXI wiek już na starcie można nazwać wiekiem śmieci. Ogromne ich ilości zalegają
nie tylko na wysypiskach, ale też w miejscach nielegalnych. Stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego i niekorzystnie wpływają na walory krajobrazowe.
Pomimo ciągle trwającej edukacji, wiele osób postępuje niewłaściwie z odpadami,
przez co problem stale narasta.
Ilość wielu odpadów możemy skutecznie redukować poprzez przemyślane i zaplanowane zakupy. Wiele niepotrzebnych produktów, które składujemy, możemy wykorzystać ponownie. Są to chociażby papier, szkło, puszki aluminiowe itd. Te surowce ponownie przetworzone zyskują „drugie życie”. Należy pamiętać o tym, że wyprodukowanie nowej rzeczy z odzyskanych produktów jest korzystne dla środowiska. W ten
sposób oszczędzamy energię, ale też wiele surowców.
Chcąc zachęcić do redukowania ilości odpadów, zorganizowaliśmy w naszej szkole
zbiórką makulatury. Wielu uczniów chętnie włączyło się do niej i w efekcie udało nam
się zebrać sporą ilość surowca do ponownego przetworzenia. Będzie można otrzymać z
niego nowy papier—toaletowy, gazetowy, ozdobny itp. Uratujemy dzięki temu trochę
drzew. Nawet jeśli niewiele, to i tak warto było ponieść ten trud.
Dołożyliśmy przysłowiową „cegiełkę” do budowy wielkiego dzieła, jakim jest kształtowanie współodpowiedzialności za stanu środowiska, w którym wspólnie żyjemy.
Magda.
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Projekt Ekologiczny zakończony!
29 listopada 2014 roku w naszej szkole odbył się Rodzinny Piknik Ekologiczny z
udziałem nauczycieli, uczniów i rodziców oraz zaproszonych gości. Piknik był podsumowaniem Projektu Ekologicznego „Pomóżmy gminie pozbyć się śmieci”. Wcześniej w
ramach projektu uczniowie wzięli udział w Akcji Sprzątania Świata, lokalizacji nielegalnych wysypisk śmieci, wycieczkach do Zakładu Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej, wykładach i warsztatach ekologicznych, akcji zbiórki makulatury, a także konkursie szkolnym „Znamy rady na odpady”. Przez trzy miesiące, w okresie od września
do listopada, poszerzaliśmy naszą wiedzę na temat odpadów i uczyliśmy się jak postępować, by uchronić przed nimi nasze środowisko.
Piknik Ekologiczny miał nas bawić i zarazem uczyć. Rozpoczęło go krótkie wprowadzenie wygłoszone przez Weronikę Wieczorek i Piotra Zawadkę, w którym pojawiły się
informacje związane z problemem zanieczyszczenia środowiska odpadami. Ogłosili, że
XXI wiek musi być przede wszystkim wiekiem ekologii! Następnie nasze ekolożki: Natalia Oszkiel, Zuzia Nieprzecka i Monika Wieczorek wygłosiły ekologiczne przesłanie
nakazujące chronić Ziemię.
Czy w naszej gminie „Nie ma mocnych” na odpady? Radę na nie znaleźli Weronika
Okoła, Ola Pazura, Michał Radzio i Marcin Duszczyk i przedstawili ją w krótkiej humorystycznej scence. Humory szybko niestety zostały zepsute po obejrzeniu prezentacji
ukazującej dzikie wysypiska śmieci na naszym terenie. Prezentację przedstawiła Julia
Zawadka. Naszemu spotkaniu towarzyszyła muzyka. Piosenki o tematyce ekologicznej
śpiewały Julia Piekarska, Weronika Okoła i Daria Komorek. Atrakcją okazał się krótki,
ale jakże pouczający występ zespołu raperskiego w składzie: Piotr Zawiliński, Karol
Mućko, Adam Zadrożny, Mateusz Zawiliński, Jakub Dąbrowski.
Punktem programu był I Szkolny Turniej Ekologiczny, w którym wzięły udział drużyny rodzinne ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Zawodnicy zmierzyli się w następujących konkurencjach: test wiedzy ekologicznej, zawody sprawnościowe oraz pokaz
zaprojektowanych przez siebie strojów ekologicznych. Przebieg zmagań nadzorowała i
oceniała komisja. Po silnej rywalizacji i burzliwych obradach komisja ogłosiła wyniki.
W szkole podstawowej:
I miejsce dla rodziny Świątków,
II miejsce dla rodziny Prusów,
III miejsce dla rodziny Kulmów.
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W gimnazjum:
I miejsce dla rodziny Zawadków,
II miejsce dla rodziny Adamczyków
III miejsce dla rodziny Chabrowskich.
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Każda z drużyn otrzymała wspaniałą nagrodę ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Za pierwsze miejsce
każda drużyna dostała rower górski, za drugie-hulajnogę, za trzecie-zestaw kijków nordic walking.
Podczas pikniku odczytano wyniki zorganizowanego wcześniej konkursu „Znamy
rady na odpady” oraz wręczono dyplomy, nagrody książkowe i wyróżnienia.
Zwycięzcami zostali:
Szkoła Podstawowa Wielgolas:
I miejsce – Kacper Zwierz klasa IIb
II miejsce - Dominka Śluzek klasa IIa
III miejsce – Kuba Rosochacki klasa IIa
Wyróżniono: Kingę Rybak kl. IIb, Mateusza Chrustowskiego kl. IIb, Oliwię Luśnia kl. IIb,
Kubę Ciszkowskiego kl. IIb.
Szkoła Podstawowa Dębe Małe:
I miejsce – Andżelika Kąkol kl. III
II miejsce – Izabela Duszyńska kl. VI
III miejsce – Bartosz Zawadzki kl. IV
Wyróżniono: Damiana Bieńkowskiego kl. V
Gimnazjum Wielgolas:
I miejsce – Marlena Bieńkowska kl. IIb
II miejsce – Ewelina Sadowska kl. IIb
III miejsce – Kamil Podobas kl. IIa

Przez cały czas trwania pikniku towarzyszyła nam wesoła atmosfera. Mogliśmy pojeść
domowe wypieki naszych mam, podarować „drugie życie rzeczom” i zostać recykingowymi artystami. Wspólna zabawa, atrakcje i edukacja – to wszystko po to by nauczyć
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nas właściwych zachowań i obudzić w nas poczucie odpowiedzialności za środowisko.
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Filip, Kamil, Karol
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Zagadki Przyrodnicze!

Sprawdź się!
Skala Beauforta pozwala ocenić siłę wiatru
na podstawie wysokości i wyglądu fal. Stosuje się ją również do oceny wiatru na lądzie.
Ilu stopniowa jest Skala Beauforta?
???

Zespół redakcyjny „Przyrodnika”:
Redaktor naczelny: Weronika Wieczorek,
Redaktorzy: Magdalena Reda, Aleksandra Pazura, Filip Stosio, Karol Mućko, Filip
Pałdyna, Kamil Rybacki, Karol Bontruk, Martyna Konopacka,
Oprawa komputerowa: Radosław Duszyński
Opiekun: Joanna Kluczek—Szpadelewska
Adres redakcji: Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie, ul Szkolna 11

