1

Od redakcji

Spis treści

Siemka! Witamy Was w trzecim wydaniu
Przyrodnika, czyli dodatku do naszej szkolnej
gazetki. Jak zapewne zauważyliście, powoli
wszystko na nowo ożywa. Zwierzęta obudziły
się już z zimowego snu, a na drzewach można
zobaczyć pierwsze pąki. Powróciły już z powrotem ptaki, które jesienią odleciały do ciepłych krajów, są to m.in. jaskółki, żurawie,
skowronki i bociany. Oczywiście, mówimy tu o
naszej wspaniałej kalendarzowej pani wiośnie, która zawitała do nas już 21 marca.
Wszędzie w przyrodzie wielkie poruszenie. A
co nowego w szkole? Po feriach zimowych zaczął się drugi semestr nauki i wszyscy mobilizują się, aby uzyskać jak najlepsze wyniki na
świadectwie. W tym numerze będziecie mogli
poszerzyć swoją wiedzę na temat ropuchy
szarej, zespołu nabytego upośledzenia odporności, czyli AIDS. Standardowo pokażemy
Wam kilka doświadczeń ze świata nauki, możliwych do wykonania w warunkach domowych. Nowością, o jakiej możecie przeczytać
w Przyrodniku, jest „ABC pierwszej pomocy”.
Życzymy więc miłej lektury.
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
redakcja „Przyrodnika” pragnie złożyć
wszystkim Czytelnikom najlepsze życzenia.
Aby każdy dzień przynosił same
szczęśliwe chwile i aby te dni, podczas
których będziemy świętować
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,
były dniami wytchnienia i spokoju ducha.
Redakcja

Natalia
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Kartka z kalendarza
12 lutego Wśród wielu świąt narodowych i religijnych, dni poświęconych wybranym chorobom mamy też
święta naukowe. Jednym z nich jest obchodzony 12 lutego – Dzień Darwina. Na całym świecie organizowane są w tym dniu liczne imprezy dla uczczenia i upamiętnienia wielkiego uczonego nazywanego „ojcem ewolucji”. Zgodnie z ogłoszoną przez Karola Darwina (1809-1882) teorią ewolucji jej głównym mechanizmem jest dobór naturalny (osobniki o cechach korzystnych, dających
większe możliwości przeżycia, przeżywają i przekazują swoje cechy potomstwu). Swoje badania i
obserwacje opublikował w 1859 r. w dziele „O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego”. Sam termin ewolucja sformułował jako „zmiany dotyczące danego gatunku od chwili jego
powstania do chwili obecnej”. Tak więc ewolucja nie jest procesem, który się zakończył, ale nadal
trwa…
Obchodzone w rocznicę urodzin Darwina święto, ma na celu popularyzację teorii ewolucji na drodze doboru naturalnego, a także promocję nauki i biologii ewolucyjnej. Obchody Dnia Darwina
organizowane są również w naszym kraju, między innymi na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Na koniec przytoczę słowa, które napisał ojciec do Karola Darwina niezadowolony z wyników
syna w nauce: „ Nie obchodzi cię nic prócz polowań, psów i łapania szczurów. Przyniesiesz wstyd
sobie i swojej rodzinie”. Jak widać bardzo się pomylił!

20 marca – Dzień bez Mięsa
21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny
22 marca – Światowy Dzień Wody
Dawid
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Przyrodnik – dodatek do szklonej gazetki „Świderek”.

Świat nauki
Przewodnictwo cieplne metali
Problem badawczy:
Dlaczego przy metalowym garnku są plastikowe uchwyty?
Hipoteza:
Plastikowe uchwyty izolują przed temperaturą i chronią
przed oparzeniem.
Potrzebne materiały:
- dwie szklanki,
- metalowy drut
- plastikowa linijka (lub inny materiał)

Przebieg doświadczenia:
Do szklanek nalewamy wrzącej wody. Następnie
wkładamy do jednej linijkę, a do drugiej drut. Po
chwili sprawdzamy, który materiał jest cieplejszy.

Wynik:
Wyczuwalnie bardziej nagrzał się drut.
Wniosek:
Dzieje się tak, ponieważ metal jest przewodnikiem cieplnym.
Plastik nie nagrzał się, ponieważ jest izolatorem.
Przewodnictwo cieplne jest wykorzystywane niemalże wszędzie. Izolatorów używa się do robienia, np. kubków, osłon przewodów elektrycznych, zaś przewodników od wytwarzania, np.
garnków. Hipoteza okazała się słuszna.
Maciek
Przyrodnik – dodatek do szklonej gazetki „Świderek”.
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Badanie wpływu detergentów na wzrost i rozwój rośliny
Problem badawczy:
Czy sól i detergenty wpływają na wzrost i rozwój rośliny (rzeżuchy)?

Hipoteza:
Sól i detergenty hamują i uniemożliwiają wzrost i rozwój rośliny.

Potrzebne materiały:
Sól kuchenna, łyżeczka, torebka nasion rzeżuchy, woda wodociągowa, lignina, trzy małe szklanki,
trzy spodki, detergent (płyn do mycia naczyń), strzykawka.

Przebieg doświadczenia:
Na spodkach ułożyłem po kilka listków ligniny. Jeden spodek oznaczyłem literą K (zestaw kontrolny), drugi literą D (zestaw doświadczalny z detergentem), a trzeci literą S (zestaw doświadczalny z
solą). Następnie zwilżyłem ligninę na spodkach jednakową ilością wody wodociągowej i wysiałem
po około 50 nasion rzeżuchy. Spodki ustawiłem obok siebie na parapecie w kuchni, zapewniając
im w ten sposób takie same warunki otoczenia.

Odczekałem 4 dni, aż rośliny wykiełkowały. Dodam, że przez ten czas codziennie podlewałem rzeżuchę taką samą ilością wody.
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Po tym czasie, napełniłem 3 szklanki - mniej więcej do połowy wysokości – wodą wodociągową.
Każdą szklankę odpowiednio oznaczyłem literami K, D i S. Do szklanki D dodałem 10 kropli płynu
do naczyń „Ludwik”. Do naczynia S – 1 łyżeczkę soli kuchennej, a naczynie K zostało bez zmian,
tj. jedynie z wodą bez żadnych dodatków.

Od tej chwili nawilżałem ligninę za pomocą strzykawki z podziałką, na spodku D roztworem z detergentem, na spodku S – roztworem soli, a na spodku K – nadal samą wodą wodociągową.
Ilość dodawanych płynów za każdym razem była taka sama (odmierzałem strzykawką).
Obserwacja:

Data obserwacji

Po dwóch dniach od dodawania substancji

Wielkość i wygląd rzeżuchy
K

D

S

Rzeżucha zielona,
„żywa” i dorodna. Rośliny mają około 4,5 cm
wysokości

Rzeżucha mocno osłabiona. Początkowo rosła, ale później opadła i
zwiędła. Zachowały się
jedynie pojedyncze roślinki. Ich wysokość to 3
cm.

Rzeżucha od razu po
dodaniu roztworu z solą
przestała rosnąć. Zwiędła i uschła
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Spodek S (podlewany roztworem soli kuchennej)

Spodek D (podlewany płynem do naczyń)

Spodek K (podlewany jedynie wodą wodociągową)

Wynik:
Rzeżucha podlewana wodą z solą przestała rosnąć, ponieważ sól utrudnia wchłanianie wody, a
co za tym idzie obniża wzrost roślin i zaczynają one usychać.
Detergent spowodował, że roślina choć początkowo rosła, to później opadła.

Wniosek:
Sól kuchenna i detergenty hamują wzrost i rozwój rośliny.

Założona hipoteza okazała się prawdziwa.
Jakub
Przyrodnik – dodatek do szklonej gazetki „Świderek”.
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Szkodliwość papierosów
Powszechnie widomo, że palenie papierosów nie jest dobre dla zdrowia. Jednak palaczy przybywa, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Palimy dla przyjemności, relaksu i pewnie też z innych
powodów. Raczej nie dla mody, bo moda na palenie już minęła. Postanowiłam sprawdzić, czy
rzeczywiście palenie jest niebezpieczne i jakie zagrożenia kryje w sobie ten nałóg.
Najgroźniejszy i uzależniający składnik znajdujący się w papierosach to nikotyna. Jest ona
silną trucizną w postaci bezbarwnej oleistej i higroskopijnej cieczy. Zażywana w niewielkich dawkach pobudza układ nerwowy, natomiast w większych ilościach negatywnie wpływa na jego pracę oraz czynność mięśnia sercowego, powoduje także podwyższenie ciśnienia krwi poprzez kurczenie się naczyń krwionośnych.
Równie niebezpieczny jest tlenek węgla (II), który
wiążąc się nieodwracalnie z hemoglobiną odpowiadającą za transport tlenu w organizmie, upośledza jej
funkcję i prowadzi do niedotlenienia mózgu.
Nie można też pominąć obecności substancji tzw. smołowatych wykazujących działanie rakotwórcze. Należą
do nich między innymi: pierwiastki takie jak, np. kadm
czy polon, aceton, arsen, metanol, cyjanowodór. To
jedne z najgroźniejszych. Zachęcam do zgłębienia informacji na ich temat. Mnie zaszokowały.
Należy dodać, że niebezpieczeństwa związane z paleniem nie dotyczą tylko aktywnych palaczy, ale także osób przebywających w ich pobliżu (tzw.
biernych palaczy).
Konsekwencjami długotrwałego zażywania nikotyny są: zaburzenia emocjonalne, nerwice, lęki, a także bezsenność. Palenie może być również przyczyną różnych nowotworów, np.: dróg oddechowych, przewodu moczowego czy pęcherza. Pomimo szerokiej kampanii informacyjnej nadal nie do końca wierzymy, że papierosy zabijają.
Czy producenci papierosów ostrzegają nas przed ich toksycznym działaniem? Aby odpowiedzieć
na to pytanie, poprosiłam palących znajomych o pokazanie mi opakowań papierosów. Okazało
się, że znajdują się na nich rozmaite przestrogi, co dokumentuje poniższe zdjęcie. Palenie powoduje raka! Zmniejsza płodność! Zwiększa ryzyko utraty wzroku! Tak więc - palenie czy zdrowie? –
wybór należy do Ciebie!!!
Weronika
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Przyrodnik – dodatek do szklonej gazetki „Świderek”.

Zespół nabytego upośledzenia odporności, AIDS – choroba wywołana przez ludzki wirus
niedoboru odporności (HIV) prowadząca do postępującego upośledzenia odporności osoby zakażonej i ostatecznie do rozwoju zespołu nabytego niedoboru odporności.

Fakty:













Wirusem HIV nie można zakazić się poprzez przypadkowy kontakt z nosicielem, np. dotyk,
kaszel, korzystanie z wspólnej toalety.
Drogami zakażenia są: otwarta rana, błona śluzowa.
Materiałem zakaźnym są: krew, sperma, wydzielina z pochwy, płyny ustrojowe, np. mózgowo-rdzeniowy, owodniowy, każdy materiał biologiczny z krwią.
Ugryzienie komara ani innego owada z kłująco-ssącym aparatem gębowym nie mogą przenosić wirusa.
Żadnego zagrożenia nie niosą za sobą ślina, łzy, mocz czy pot.
Stosunek płciowy to najczęstsza droga zakażenia wirusem HIV.
Ryzyko zakażenia może zmniejszyć prezerwatywa.
Osoby zakażone HIV mogą posiadać dzieci.
87% dorosłych Polek i Polaków nigdy nie wykonało testu w kierunku HIV.

Mity:






Istnieje szczepionka chroniąca przed zakażeniem.
Wyleczenie wirusa jest możliwe.
Problem AIDS należy do przeszłości.
HIV i AIDS to nie to samo.
Wirus HIV może przenieść się przez pocałunek.
Natalia
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Przyrodnik – dodatek do szklonej gazetki „Świderek”.

ABC pierwszej pomocy – opatrywanie ran
Skaleczenia i otarcia naskórka należą do częstych urazów skóry. Wprawdzie nie powodują niebezpieczeństwa wykrwawienia, gdyż na ogół krwawienie jest niewielkie; jednak zawsze istnieje
ryzyko zakażenia. Dlatego bardzo ważne jest właściwe postępowanie związane z oczyszczeniem i
zaopatrzeniem rany. Oto kilka cennych wskazówek.
Pamiętaj, że podstawowa zasada udzielania pierwszej pomocy dotyczy bezpieczeństwa ratownika, dlatego załóż rękawice ochronne!
Zdezynfekuj ranę za pomocą, np. wody utlenionej lub soli fizjologicznej. W aptekach dostępne są również specjalne produkty odkażające. Ważne jest, by stosowane preparaty nie zawierały alkoholu ani jodyny, gdyż te podrażnią uszkodzoną skórę.
Delikatnie osusz skaleczenie czy otarcie.
Kolejny krok to założenie opatrunku. Przy niewielkich urazach można zastosować plaster z
opatrunkiem. Jeśli krwawienie jest duże, zastosuj opatrunek uciskowy. W tym celu na ranę nałóż jałowe gaziki lub gazę (przy ich braku czystą tkaninę), a następnie zabandażuj ranę.
Pamiętaj, że rany mocno krwawiące, głębokie, kłute musi szybko zbadać lekarz!

Weronika
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Przyrodnik – dodatek do szklonej gazetki „Świderek”.

ropucha szara
Ropucha szara to płaz, którym w dzieciństwie często mnie straszono. Postanowiłem więc poszperać w różnych
źródłach, aby sprawdzić, czy rzeczywiście trzeba się jej bać. Oto fakty i ciekawostki na temat tego, pospolicie występującego na obszarze naszego kraju, płaza bezogonowego.
Już po wyglądzie możemy odróżnić
samca od samicy, gdyż jest od niej sporo mniejszy. Ciało płaza jest krępe, masywne pokryte chropowatą skórą. Jest
to związane z dużą ilością brodawek z gruczołami jadowymi (to pewnie dlatego musiałem na nią
uważać). Ropuchy żyją na lądzie, ale ich rozmnażanie zachodzi wyłącznie w wodzie. Gody odbywają się w kwietniu. W tym czasie wyraźnie słychać kumkanie i rechot. To samce dają o sobie
znać. Z zapłodnionych jaj wylęgają się kijanki, są bardzo małe, ale przy brzegach zbiorników można je zauważyć. Nie raz obserwowałem ich ruch w wodzie. Rozwijają się około trzech miesięcy
przechodząc przeobrażenie. Dojrzałość płciową osiągają ok. 3 roku życia – samce i czwartego –
samice.
Dorosłe płazy dzień spędzają w kryjówkach, aktywność przejawiają tylko w nocy (wyjątek okres
godowy), a młode osobniki aktywne są przez całą dobę. Dawniej zastanawiałem się, dlaczego
płazy giną na zimę. Dzisiaj wiem, że należą do zwierząt zmiennocieplnych i na okres zimy zapadają w stan hibernacji.
Okazuje się, że niepotrzebnie się ich bałem. Ropuchy są naszym sprzymierzeńcem – zjadają
stonkę ziemniaczaną. W ich jadłospisie znajdują się też: dżdżownice, owady i ich larwy, ślimaki, a
nawet pszczoły (są odporne na ich jad). Ropuchy lubią towarzystwo człowieka, przywiązują się
do swoich miejsc i zawsze do nich wracają.
Są ogniwem w łańcuchu pokarmowym, zarówno jako drapieżcy i jako ofiary. Nowym zagrożeniem stała się dla nich działalność człowieka, między innymi osuszanie terenów. Często giną też
pod kołami samochodów.
I ostatnia informacja – UWAGA! – gatunek objęty ochroną prawną!
Maciek
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Zagadki przyrodnicze
Sprawdź się!




Jak odróżnić samca ropuchy szarej od samicy?

Jaka jest podstawowa zasada udzielania pierwszej pomocy?
Jakie są etapy doświadczenia?





Kim był Karol Darwin?
????
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