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Od redakcji…
Kwiecień to trudny miesiąc dla uczniów,
obfitujący w sprawdziany i egzaminy. Myślę tu przede wszystkim o sprawdzianie
szóstoklasistów i egzaminie naszych starszych koleżanek i kolegów z III klasy gimnazjum.
Wszyscy będą musieli pokonać stres i
zmierzyć się z trudnościami zadań. Życzymy im jak najlepszych wyników, zwłaszcza
z części przyrodniczej i trzymamy kciuki.
Powodzenia!
Weronika
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STOP wypalaniu traw!
Wypalanie traw jest łatwą i skuteczną metodą na
pozbycie się chwastów i ich nasion. Mimo, iż jest
prawnie zabronione ma wielu zwolenników i jest
często stosowane. Trzeba powiedzieć, że jest to
jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia
środowiska przyrodniczego. Wbrew pozorom nie
daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie, przynosi
jedynie szkody. Każdej wiosny setki osób wypala
trawy i roślinność zapominając, że takim bezmyślnym postępowaniem narażają swoje życie i zdrowie.
Wpadają w pułapkę ognia, z której często nie ma
wyjścia.
Wypalanie traw to także jedna z przyczyn zatruwania atmosfery. Dym rozchodzący się z wypalanych terenów ogranicza widoczność i jest częstą
przyczyną wypadków i kolizji drogowych. Pożary
traw są też szkodliwe dla gleby i żyjących w niej
organizmów. Niosą śmierć, przed którą wiele istot
nie da się ocalić. Bardzo często ogień rozprzestrzenia się na lasy i zabudowania gospodarskie, czyniąc
olbrzymie szkody.
Wiele zakazów i groźne konsekwencje – mimo to
nie powstrzymują bezmyślności. Apelujemy po raz
kolejny – mówimy stop wypalaniu traw! Wyszliśmy
z tym apelem do społeczności naszej gminy, wywiesiliśmy w wielu miejscach, głównie w Wielgolesie
( między innymi: w sklepach, na stacji paliw, w
ośrodku zdrowia, aptece) plakaty przestrzegające
przed wypalaniem traw. Mam nadzieję, że nasz
apel nie pozostanie bez odpowiedzi.

Weronika
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Niezwykle ważna … pszczoła miodna
Pszczoła miodna (Apis mellifica) to owad z rodziny pszczołowatych. Niegdyś często
obserwowana, obecnie coraz rzadsza. Mała, żółto - czarna, ruchliwa, często budzi w nas
strach. My, ludzie możemy uczyć się od niej pracowitości, gdyż jest to podstawowa jej
zaleta.
Pszczoły miodne żyją w grupach, dlatego nazywane są owadami społecznymi. Społeczeństwo to tworzą: królowa (płodna samica), trutnie (samce) i bezpłodne robotnice.
Różnią się nie tylko wyglądem, ale również funkcją. Królowa odbywa rozród, a do obowiązków robotnic należy między innymi: czyszczenie ula, karmienie larw, noszenie
pyłku. Robotnice posiadają też broń – żądło. Ma ono małe zadziorki, które po wbiciu w
ciało innego organizmu zatrzymują je, przez co zostaje ono wyrwane razem z gruczołami jadowymi z odwłoka pszczoły, co często kończy się jej śmiercią. … Jad pszczeli może powodować obrzęk, ale jest niebezpieczny tylko dla osób uczulonych.
Pszczoły wytrwale zbierają nektar i pyłek kwiatów, który stanowi ich pożywienie,
dzięki temu przyczyniają się do zapylenia wielu roślin i utrzymania życia na naszej
planecie. Ich produkty takie jak: miód i wosk, masowo wykorzystywane są przez człowieka.
,,Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną tylko cztery
lata życia" - ostrzegał Albert Einstein. Dziś ekolodzy także ostrzegają! Alarmują, że
pszczoły są zagrożone, a wszystkiemu winny jest człowiek.
Karol
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Ekologia w pierwszy Dzień Wiosny
20 marca obchodziliśmy w
naszej szkole pierwszy Dzień
Wiosny. Wszystko zaczęło się od
apelu organizacyjnego, w czasie
którego przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego zapoznała
wszystkich z planem tego niecodziennego dnia. Po apelu
uczniowie szkoły podstawowej
wraz z opiekunami udali się na
salę gimnastyczną, gdzie czekała
już na nich grupa ekologów i
zadziwiająca sceneria: na środku
sali kupa śmieci, wokół roztaczała się woń aromatycznych kadzideł i lekki dym. Występ
rozpoczęła Dominika Adamczyk z krótkim wierszem pt. „Wiosna”. Następnie grupa
zdolnych aktorów zaprezentowała scenkę zatytułowaną „Dziady ekologiczne – czyli
rzecz o recyklingu”. Po słowach „ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to
będzie…” zza kurtyny wyłaniali się uczniowie przebrani za surowce wtórne, między
innymi: papier, puszkę aluminiową, butelkę szklaną, karton. Dusze zużytych produktów zostały skierowane do pojemników do segregacji bądź zostawione na symbolicznym wysypisku.
„Ludzie chronią środowisko - sterta śmieci, skąd to wszystko?” – oto pytanie, na które ciągle brak odpowiedzi, ale może pobudzać do refleksji, czego tak naprawdę oczekujemy.
W przedstawieniu udział wzięli: Julia Zawadka, Marcin Duszczyk, Dominika Adamczyk, Weronika Okoła, Michał Radzio, Zuzanna Nieprzecka i Monika Wieczorek. Po
ich występie przyszedł czas na szkolny kabaret ekologiczny „Ładny i śliczny”. Muzykalni chłopcy zaśpiewali krótkie utwory o tematyce ekologicznej. Wzbudzili podziw i
zasłużyli na ogromne brawa. Jako wokaliści wystąpili Piotr Zawiliński i Patryk Zajma.
Towarzyszyła im grupa raperska w składzie: Adam Zadrożny, Mateusz Zawiliński i Jakub Dąbrowski.
To była kolejna lekcja z ekologii, abyśmy nie musieli długo czekać na efekty tej nauki.
Martyna
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Plotki o roślinach
Królestwo roślin jest niezwykle bogate. W jego obrębie znajdują się zarówno gatunki
dziko rosnące, jak i wyhodowane przez człowieka. Niezaprzeczalną zaletą wielu gatunków są właściwości lecznicze. Już nasi prapraprzodkowie wykorzystywali je w tym
właśnie celu. My również coraz częściej wracamy do starych, sprawdzonych metod
leczenia, a ziołolecznictwo staje się bardzo modne. Aby zrozumieć, jak wiele dała nam
natura, trzeba z nią obcować. Przyjrzyjmy się niektórym jej cudom.

Rośliny lecznicze
Rumianek pospolity jest cudownym ziołem o
działaniu przeciwzapalnym, można go stosować
wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Zawarta w nim
substancja zapobiega wrzodom żołądka, pomaga
też w zwalczaniu tych, które już się utworzyły.

Koper włoski jest stosowany przede wszystkim w
celu usuwania wzdęć.

Dziki bez czarny to szczególna roślina podnosząca
odporność organizmu na grypę i przeziębienia.
Cenne właściwości posiadają przede wszystkim
kwiaty bzu.

Pokrzywa to nie tylko chwast. Na wsi od wieków
traktowano ją z szacunkiem, gdyż zawiera wiele
cennych witamin, mikroelementów i soli mineralnych. Korzystnie wpływa na pracę trzustki.
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Rośliną wykazującą działanie uspokajające i rozkurczowe jest melisa. Do jej zalet
należy także to, że nie wywołuje żadnych skutków ubocznych. Pewnie dlatego tak
chętnie po nią sięgamy.
Rośliny to także lekarstwo na ból. Działanie przeciwbólowe wykazują między innymi:
rumianek, mięta, melisa (łagodzą bóle żołądka); dziki bez czarny (bóle kończyn i stawów); arnika ( uśmierza ucisk w klatce piersiowej). Inne wspierają leczenie schorzeń
układu moczowego. Należą do nich: borówka brusznica, wrzos, nasiona dyni, ziele
dziurawca.
Rośliny lecznicze zbieramy w różnym czasie, jedne wczesną wiosną, inne latem. Po
wiele z nich udajemy się np. na łąkę. Niezależnie od czasu i pory roku mamy w naszych
domach wyjątkową roślinę – cebulę. Jest ona niezwykle skutecznym lekiem na katar,
który potrafi „umilić” nam życie. Dodatkowo leczy zapalenia zatok przynosowych i
nieżyt gardła.
Wiele stron można by zapisać właściwościami roślin leczniczych. Zwróciliśmy uwagę
na niektóre z nich. Zainteresowany czytelnik na pewno sięgnie do innych źródeł. Bo po
co wydawać oszczędności na środki farmakologiczne, skoro naturalne leki są w zasięgu
ręki (żyjemy na wsi, w czystym środowisku).
Pamiętać należy jednak, że wszelkie zioła powinny być używane po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą, a samodzielne przygotowywanie mieszanek ziołowych powinno
być poprzedzone stosowną lekturą.
Zbierając znane nam zioła lecznicze, nie niszczmy roślin potocznie nazywanych
chwastami, bo „chwast to roślina, której zalety nie zostały jeszcze odkryte” (R.W. Emerson). Przyroda wynagrodzi nam starania o nią.
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Obchody Międzynarodowego Dnia Matki Ziemi

„Jeśli myślisz rok naprzód,
sadź ryż.
Jeśli myślisz 10 lat naprzód,
sadź drzewa.
Jeśli myślisz 100 lat naprzód,
ucz ludzi.”
(przysłowie chińskie)

22 kwietnia, jak co roku, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Już kolejny raz zorganizowaliśmy w naszej szkole akcję „Zielono wokół nas”, która ma na celu
zazielenianie świata, a w tym przypadku terenu wokół naszej szkoły. Gorąco dziękuję
uczniom i nauczycielom za aktywne włączenie się do akcji „Przekaż złotówkę na
zakup drzewka”. Z zebranych pieniędzy zakupimy iglaki, będzie zielono wokół nas. W
myśl chińskiego przysłowia, patrzymy w przyszłość – uczymy dzieci i młodzież dbać o
środowisko i … sadzimy drzewa.
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Owocowy zawrót głowy
Jak pamiętacie, w poprzednim numerze „Przyrodnika”, ogłosiliśmy konkurs
na wiersz- rymowankę o owocach/owocu. Oto nadesłane wierszyki:

Jabłuszka, śliweczki, gruszeczki
muszą wskoczyć do mej miseczki.
Gdyż zawierają witaminy,
jedzą je chłopcy i dziewczyny.
I nic mnie już nie zdziwi
gdy zjem zielone, soczyste kiwi.
A gdy jem wiśnie i czereśnie
to czuję się jak we śnie,
są pyszne, kwaśne, lecz zdrowe,
lepsze niż wafle czekoladowe.
A banany, morele, brzoskwinie…
są tak smaczne, że apetyt mi na nie na
pewno nie minie.
Smakują wyśmienicie i co ważniejsze
przedłużają nam życie.
Chłopcy i dziewczyny!
Jedzcie też truskawki i maliny.
Mając owoce w diecie
figurę slim mieć będziecie.
Ola Bogusz, kl. IV

Zjedz jabłuszko, zjedz banana –
dobry humor masz od rana.
Pomarańcze, mandarynki –
dla chłopczyka i dziewczynki
zawierają witaminki,
nie zepsują dobrej minki.
Mateusz Myka, kl. IV

Jedz marchewki surowe,
bo są smaczne i zdrowe,
do tego jabłuszko,
a szepnę ci na uszko,
że przez te witaminki
mamy wesołe minki.
Faustyna Łodyga, kl. V

Magda
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Kalendarium


7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia

Święto to ustanowione zostało przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie w rocznicę powstania
WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne na świecie i dotarcie z pomocą do najbardziej zaniedbanych społeczeństw.



15 kwietnia – Światowy Dzień Trzeźwości

Alkoholizm jest jedną z najgroźniejszych chorób dotykających ludzi, a także głównym
źródłem patologii społecznych, przemocy itp.. To dramat nie tylko jednostki, ale także
całych rodzin i społeczeństwa. Dzień został ustanowiony, aby o tym zagrożeniu przypominać i aby w tym dniu (przynajmniej) pozostać trzeźwym.



22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi

Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 roku z inicjatywy Boliwii, obchodzone corocznie 22 kwietnia. W Polsce obchody odbywają się od 2009 roku
jako Dzień Ziemi. Jest to święto wszystkich ludzi, którzy chcą dbać o naszą planetę i
czują się za nią odpowiedzialni.



31 maja – Światowy Dzień Bez Tytoniu

Tytoń jest rośliną z której wytwarza się używki palone tj.: papierosy, cygaro, tytoń fajkowy lub bezdymne np. tabaka. Według statystyk WHO, co roku z powodu palenia
tytoniu umiera na świecie ponad 5 mln ludzi. Dym tytoniowy zawiera toksyczną nikotynę oraz wiele substancji smolistych wywołujących raka. Częste choroby palaczy
to także choroby układu krążenia i układu oddechowego.
Ola
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Udanych podróży,
miłego wypoczynku,
odkrycia wielu cudownych miejsc,
wytchnienia od wrzawy i obowiązków
u progu nadchodzących wakacji
życzy
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