5 czerwca - Dzień Ochrony Środowiska!!!
Światowy Dzień Ochrony Środowiska powinien trwać przez cały rok.
Takie jest moje marzenie. Niestety na razie ma swój jeden dzień w kalendarzu – 5-ego czerwca. Ustalono ten dzień, aby przypominać o
głównych problemach ekologicznych naszej planety i poszukiwać recepty na ich rozwiązanie. Niezależnie od działań wielkich przywódców i
różnych organizacji ekologicznych każdy może przyłączyć się do obchodów tego dnia na własną rękę: zrewidować codzienne nawyki, wyjrzeć
na swoje podwórko, sprawdzić, co można zrobić dla najbliższego otoczenia i przystąpić do działania.
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Wakacji czas
Wielkimi krokami, zbliżają się upragnione
wakacje. To już ostatnie dni nauki w tym roku szkolnym. Czas bardzo napięty i stresujący - wszyscy starają się poprawiać słabsze
oceny, nauczyciele też nie dają chwili wytchnienia. Uczniowie klas trzecich gimnazjum w napięciu oczekują wyników kwietniowego egzaminu. Wszyscy mamy nadzieję, że będą dla nas pomyślne. Pocieszmy się
myślą, że już niedługo odpoczniemy ciesząc
się letnimi dniami, ciepłą wodą, słońcem. W
imieniu całej redakcji "Przyrodnika" chciałabym podziękować wszystkim śledzącym nasze nowinki przez ten rok. Na wakacje życzę
dużo uwagi, ostrożności, ciepła oraz dobrej
zabawy.

Joanna

Zaprezentowali się przedstawiciele z klas: Ib, II, IIIa, IIIb, IVb, V i VI szkoły podstawowej oraz IIa, IIb i IIIa gimnazjum. Występy budziły wiele
emocji i porywały publiczność. Bardzo trudną decyzję musiało podjąć
jury. Ostatecznie p. wicedyrektor Mariola Mucha, p. Hanna Zawadka,
p. Paweł Szeląg i przewodnicząca SU gimnazjum- Katarzyna Zawadka
zdecydowali. Zanim jednak nastąpiło ogłoszenie wyników, szkolny zespół ekologiczny „Ładny i śliczny” (czyli chłopcy z klasy IIIb gimnazjum)
zaśpiewali dwie piosenki, także związane z ekologią. W napięciu oczekiwaliśmy na finał i w końcu jury wydało werdykt. Zwycięzcami zostali:
Paulina Lech z kl. II szkoły podstawowej, klasa IVb oraz Jakub Baranek i
Adam Domański reprezentujący IIIa gimnazjum. Występ chłopaków zadziwił ich samych, a brawa nie miały końca. Trzeba dodać, że piosenka,
którą wykonywali była ich autorstwa. Wszyscy świetnie się bawili i
szkoda było wracać do klas.

Julia

Występ klasy IIIa

Występ klasy IIb

Rozdanie dyplomów
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Obchody Dnia Ziemi

Szkolny konkurs wiedzy o zdrowiu

25 kwietnia 2017 roku odbyła się akademia z okazji Dnia Ziemi ( w kalendarzu obchodzimy go 22 kwietnia). Apel rozpoczął się od przemówienia p. dyrektor Romy Piłatkowskiej. Po nim nastąpiła krótka część
artystyczna. Występ rozpoczęły Kinga Rybak, Dominika Adamczyk i Joanna Chabrowska odgrywając scenkę „Ziemia u doktora”. Dowiedzieliśmy się o schorzeniach Ziemi spowodowanych bezmyślnością ludzi.
Po tym krótkim występie przyszedł czas na uczniów klasy IVb, którzy
musieli uratować skradzione Słońce i ochronić planetę przed zgubnymi
działaniami Śmieciownika. Oczywiście - udało im się to, a do widzów
dotarł fakt, że musimy „chronić” Ziemię. W drugiej części uroczystości
odbył się klasowy konkurs na najtrafniejszą i najlepiej wykonaną
„Piosenkę ekologiczną”.

"Zasady zdrowego żywienia"
7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Jest ono niezwykle
ważne i bezcenne, dlatego staramy się o nie dbać - unikać zagrożeń i
stosować zasady profilaktyki. Już po raz trzeci odbył się w szkole konkurs wiedzy o zdrowiu, w tym roku pod hasłem: „Zasady zdrowego żywienia”. Przygotowywaliśmy się do niego solidnie, była teoria, filmy,
plansze tematyczne. Po czym uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum przystąpili do rozwiązania testu konkursowego. Nie było łatwo,
ale poradziliśmy sobie z większością pytań. Konkurs wyłonił najlepszych. Wśród uczniów szkoły podstawowej najlepsze wyniki zdobyli
uczniowie klasy VI. I tak:
I miejsce: Julia Chróst i Jakub Kwiatkoweki
II miejsce: Martyna Stępińska i Piotr Świątek
III miejsce: Dominika Galej

Występ klasy IVb

Występ klasy IIIa

Występ klasy VI
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Oto wyniki uczniów gimnazjum:

„Zielono wokół nas”

I miejsce: Anna Sabak z klasy IIb

I znowu się zazieleniło. Przed naszą szkołą pojawiły się nowe rośliny. Część z
nich została pozyskana w wyniku akcji „Zielono wokół nas” oraz zbiórki makulatury, do której włączyli się uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. W odróżnieniu od wcześniejszych lat, kiedy sadziliśmy głównie iglaki, tym razem pokusiliśmy się o rośliny zielne, krzewy liściaste i ozdobne drzewka. Akcja związana
była, jak co roku, z obchodami Dnia Ziemi. Korzyści są podwójne – Ziemia dostała prezent, a rośliny przyciągają uwagę i cieszą nasze oczy.

II miejsce: Natalia Duszczyk i Weronika Przybysz z klasy IIa
III miejsce: Karolina Stosio z klasy IIa
Etap szkolny był rozgrzewką przed konkursem na wyższym szczeblu w powiecie. Natalia Duszczyk, Karolina Stosio, Monika Wieczorek i ja
- Joanna Chabrowska, reprezentowałyśmy naszą szkołę w Powiatowym Konkursie Żywieniowym w Mińsku Mazowieckim. Dzięki dobremu przygotowaniu znalazłyśmy się w ścisłej czołówce. Miałam dobry
dzień i zajęłam II miejsce. Moje koleżanki były tuż za mną: Karolina na
IV, a Natalia i Monika na V miejscu.

Aby przypominać o potrzebie ochrony roślin rozmieszczone zostały wokół szkoły
tabliczki z napisem „SZANUJ ZIELEŃ!”. Autorami i wykonawcami tabliczek są
uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej. Zasługują oni na duże uznanie, gdyż
tabliczki są wykonane bardzo estetycznie. Autorzy proszą abyśmy nie tylko je zauważali, ale przede wszystkim stosowali się do zawartego na nich przesłania.

Myślę, że należą nam się brawa. Poniżej zdjęcia z etapu powiatowego.

Joanna

Fot. Julia Zawadka

Fot. Joanna Chabrowska
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Wnioski:

Kartka z kalendarza

Woda pobierana przez korzenie rośliny transportowana jest przez łodygę do liści i kwiatów. Dowodem na to jest zabarwienie się rośliny na
niebiesko. Woda płynie ku wierzchołkowi rośliny, co można było zauważyć, obserwując kolejność zabarwiania.

31 maja - Dzień Bociana Białego
Bocian biały (Ciconia ciconia) to ptak należący do rzędu brodzących, rodziny bocianowatych. Jest gatunkiem powszechnie znanym w naszym
kraju, myślę też, że dla wielu jest zwiastunem wiosny. Przylatuje do nas
na przełomie marca i kwietnia, towarzyszy nam przez całe lato i w połowie sierpnia udaje się w długą podróż do miejsca zimowania, pokonując nawet 8 tysięcy kilometrów. Ogarnia nas wtedy smutek, bo to znak,
że lato nieuchronnie zbliża się do końca.
Ten piękny ptak z charakterystycznymi czerwonymi nogami i dziobem
oraz biało-czarnym ubarwieniem nie unika nas – ludzi, wręcz przeciwnie, buduje swoje gniazda w pobliżu siedzib ludzkich: na dachach budynków, na wysokich drzewach bądź miejscach specjalnie przygotowanych przez człowieka. Przez wiele lat mówiono mi, że ulubionym przysmakiem bociana są żaby, dziś już wiem, że poluje na wszystkie zwierzęta, które potrafi połknąć.
Liczba bocianów maleje. Główną tego przyczyną są zmiany klimatyczne, osuszanie terenów podmokłych oraz stosowanie środków chemicznych. Wiele osobników ginie na skutek kolizji z liniami energetycznymi.
Dlatego bociana białego objęto w Polsce ochroną, a 31 maja obchodzimy jego dzień.

Hipoteza potwierdzona.
Powyższe doświadczenie nie wymaga skomplikowanego sprzętu, a wyniki obserwujemy w dość krótkim czasie. Przy tym dobra zabawa gwarantowana.
Julia

Natalia

Fot. Julia Zawadka

Fot. Julia Zawadka
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Ponownie w Korycinach

Zrób to sam

Tym razem to gimnazjaliści odwiedzili bogaty i niezwykle barwny o tej porze roku
ogród ziołowy w Korycinach na Podlasiu. Dzień był ciepły, ale upał nie dawał się zbytnio we znaki. Dzięki temu mogliśmy podziwiać piękno natury w plenerze. Zaczęliśmy
od zwiedzenia ogrodu. W towarzystwie miłej pani przechadzaliśmy się alejkami i słuchaliśmy ciekawych opowieści o roślinach zielnych. Narecznica samcza, miodunka
plamista, szczawik zajęczy, widłak goździsty, różne gatunki szałwii, mięty, miodownik
melisowaty… To tylko „kropla w morzu” tego, co zobaczyliśmy. Poznaliśmy także niebezpieczne rośliny trujące tj.: barszcz Sosnowskiego, tojad mocny, konwalia majowa.
Szybko opuszczaliśmy stanowisko z olbrzymich rozmiarów barszczem. Ogród to nie
tylko rośliny. Wśród bogatej flory udało nam się zaobserwować żabę wodną (dookoła
rozchodziło się jej kumkanie), jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę żyworodną, wiele gatunków owadów. Zajrzeliśmy też na mini farmę ze zwierzętami gospodarskimi. Ciekawym
punktem wycieczki były warsztaty biologiczno – chemiczne, podczas których sprawdzaliśmy, ale też poszerzaliśmy naszą wiedzę. Bogactwo organizmów, miła atmosfera,
rozchodzący się w powietrzu zapach roślin kwiatowych na pewno jeszcze nie raz przyciągną nas do tego miejsca.

Joanna

W jakim kierunku odbywa się transport wody po roślinie?
Wiemy, że w roślinie odbywa się transport wody, ale tego nie widzimy.
Przeprowadziłam poniższe doświadczenie, żeby coś, co jest dla nas
oczywiste, stało się także zrozumiałe.
Hipoteza: Woda transportowana jest od korzenia do liści i kwiatów.
Przygotowanie doświadczenia: Dwa naczynia, jedno z czystą wodą,
drugie z wodą z barwnikiem, białe goździki.
Przebieg doświadczenia: Napełniam jedno naczynie wodą, a drugie
wodą z niebieskim barwnikiem. Do naczyń wstawiam białe goździki.
Zostawiam roślinę na jakiś czas.
Wynik: Łodyga, liście i płatki goździków umieszczonych w wodzie z
barwnikiem zabarwiły się na niebiesko.

Mleczne smakołyki
Nasza koleżanka – Kasia Zawadka (z klasy IIa) zajęła II miejsce w wojewódzkim konkursie zorganizowanym przez Agencję Rynku Rolnego pt. „Mleczne smakołyki”. Poniżej zdjęcie potrawy, którą Kasia przygotowała jako zadanie konkursowe. Wygląda estetycznie i apetycznie. Drugie miejsce to nawet za mało. Duże brawa dla Kasi.

Fot. Kasia Zawadka
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