NUMER 1

KOSZT:1ZŁ

2020/2021

1

Spis treści
Alergie u człowieka .................................................................................................................................. 3
Antybiotyki z warzywniaka ...................................................................................................................... 4
Czy będziemy mieć do czynienia z przełomem w leczeniu koronawirusa?............................................. 6
Czy ultrasonograf zastąpi stetoskop? ...................................................................................................... 8
Mam Haka Na Raka 2020 ........................................................................................................................ 9
Z wizytą wśród pszczół .......................................................................................................................... 10
Złote zasady zbilansowanej diety .......................................................................................................... 12
Zwierzęta, które wyginęły w latach 2017 - 2019 ................................................................................... 14
Życie innych w naszych rękach .............................................................................................................. 16
Dlaczego liście zmieniają swój kolor? .................................................................................................... 18
QUIZ BIOLOGICZNY ................................................................................................................................ 19

Redaktor naczelny: Anna Kasprzyk (IID)
Opiekun gazetki: p. prof. Beata Jakubowska-Duszyńska
Zespół redakcyjny: Wiktoria Matelska (IID), Anna Kasprzyk (IID), Aleksandra Czapla (ID),
Michał Janiak (absolwent I LO), Zosia Krajewska(IIIc), Katarzyna Rychlewska (IIIc),
Klaudia Dzieńkowska(III)

Oprawa graficzna: Alicja Heydrych (IID)

2

Alergie u człowieka
Wielu czytelników z pewnością wie, jak uciążliwe może być ciągłe kichanie lub
męczący kaszel. Co ważne, nie zawsze takie dolegliwości są objawem choroby. Może być to
przejaw alergii, na którą cierpi coraz więcej osób. Alergia to nadmierna reakcją układu
odpornościowego na pyłki roślin, niektóre pokarmy, czy drobinki kurzu. Normalna komórka
odpornościowa nie zwraca uwagi na obecność wcześniej wymienionych czynników.
Natomiast układ odpornościowym alergika jest w tak wysokim stopniu wyczulony, że reaguje
bardzo gwałtownie, gdy ma kontakt z tymi nieproszonymi gośćmi. Mechanizm reakcji
alergicznej jest dość prosty, i taki sam we wszystkich przypadkach alergii. Komórki tuczne,
nazywane immunologicznymi zwiadowcami, wysyłają na spotkanie alergenów bardzo duże
ilości histaminy, czyli substancji, która powoduje stan zapalny. Sprawia ona, że na błonach
śluzowych, skórze lub w przewodzie pokarmowym dochodzi do stanu podwyższonej
gotowości, czyli następuje reakcja alergiczna. Po chwili pojawia się katar, duszności,
problemy gastryczne lub pokrzywka. Te reakcje immunologiczne możemy podzielić
na: typ I – występujący natychmiastowo, anafilaktyczny, którego objawy
występują już po 15-20 minutach, typ II – cytotoksyczny, typ III – pośredni,
występujący po około 6-12 godzinach, oraz typ IV – komórkowy.
Nieleczona alergia może prowadzić do poważnych problemów
zdrowotnych, ale niemożliwe jest jej całkowite wyleczenie, zwykle
towarzyszy nam ona do końca życia. W sytuacji nasilenia objawów
wprowadzane jest leczenie farmakologiczne, a chorym zaleca się unikanie kontaktu
z alergenami. Niestety, u osoby uczulonej na pyłki roślin, unikanie alergenu jest znacznie
trudniejsze. W leczeniu alergii wykorzystuje się także immunoterapię swoistą, czyli
odczulanie. Jest to proces podawania szczepionek, zawierających alergen w schemacie
wzrastającego stężenia. Ma ono na celu przede wszystkim zniesienie reakcji chorego na
alergen oraz zapobieganie rozwinięciu astmy oskrzelowej. W leczeniu zastosowanie znajdują
również kortykosteroidy donosowe w postaci aerozolu oraz doustne inhalatory lub tabletki.
Jako krople do nosa oraz aerozole stosuje się kromoglikany, mające długotrwałe działanie.
Natomiast u pacjentów z astmą oskrzelową doraźnie przyjmuje się inhalacje z grupy
betamimetyków.

Źródła:
https://www.medonet.pl/magazyny/abc-alergii,alergia---objawy-rodzaje-i-leczenie-alergii--uczulenie-na-pylki,artykul,1587489.html
https://www.medonet.pl/magazyny/abc-alergii,wiosenne-boje-z-alergia,artykul,1606213.html

Aleksandra Czapla, klasa 2d
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Antybiotyki z warzywniaka

Nadeszła jesień, a wraz z nią deszczowa pogoda, chłód i kontakt z większą ilością
osób. Okoliczności te sprzyjają rozwojowi chorób takich jak przeziębienie czy grypa. Każdy
z nas był kiedyś chory. Nieprzyjemne uczucie bólu gardła, podwyższona temperatura, czy
ogólne złe samopoczucie nie są nam obce. W takich chwilach szukamy złotego środka, który
najlepiej natychmiast da nam ukojenie i spowoduje, że wszystkie dolegliwości miną; lecz czy
taki środek istnieje? Niestety, na razie nie…
Kolejne pytanie, które każdy z pewnością sobie zadał to: „W jaki sposób mogę szybko
wyzdrowieć?” lub „Jak skrócić czas rekonwalescencji?”. Wszystko zależy od przyczyny
naszego złego samopoczucia. Niektóre stany trwają tylko jeden dzień, a kolejne trochę lub
znacznie dłużej. Udajemy się do lekarza, który przepisuje nam niezbędne lekarstwa,
umożliwiające szybki powrót do zdrowia, ale czy są jeszcze jakieś substancje wspomagające
nasz organizm w walce z patogenem? Na szczęście są! To tak zwana „naturalna bomba
biologiczna”.
Cebula nie jest nam obca – dodajemy ją do wielu potraw, ulepszając smak
przeróżnych dań. Czasami przy obieraniu cebuli ronimy jedną lub wiele łez – czy warto się tak
poświęcać? Zatkany nos, katar czy zapalenie
spojówek to jedne z wielu objawów alergii,
która potocznie nazywana jest dżumą XXI
wieku. Układ immunologiczny reaguje na
antygeny stanami zapalnymi, które wywołują
histamina, cytokiny, leukotrieny i inne
substancje
oddziałujące
na
układ
odpornościowy. Okazuje się, że wybuchom tych
„minipożarów” w organizmie zapobiega cebula,
a dokładniej zawarta w niej kwercetyna. Ten
dobroczynny polifenol blokuje produkowanie
enzymów odpowiedzialnych za wywołanie
stanu zapalnego. Kwercetyna ma też
właściwości wzmacniające działanie leków
antyalergicznych.
Czosnek to kolejny przykład zbawiennego
warzywa, który dzięki zawartym substancjom
pomaga walczyć z bakteriami, wirusami a nawet
grzybami! Jego siła tkwi w allicynie. To alkaloid,
który
pomaga
odzyskać
równowagę
mikrobiologiczną flory jelitowej po kuracjach
antybiotykowych. Regularne (co jest kluczowe) spożywanie
czosnku wzmacnia układ odpornościowy, lecz należy
pamiętać, że co za dużo, to niezdrowo, więc w nadmiarze
może powodować podrażnienie śluzówki przewodu
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pokarmowego. Bezpieczna dawka to jeden lub dwa ząbki czosnku dziennie.
Chrzan to kolejny wybawiciel w walce z bakteriami. Stwierdzenie „coś dobrego na
ząb” nie opisuje tylko jego smak, ale również dotyczy zdrowotnych właściwości
izotiocyjanianu allilu, który zwalcza drobnoustroje w jamie ustnej, chroniąc nasze zęby przed
próchnicą.
Żurawina może znaleźć się w różnej postaci w naszej kuchni. Zawarte w niej
proantocyjanidyny pomagają nam w walce z infekcjami układu moczowego, które dotyczą
częściej kobiet, ze względu na ich krótszą cewkę moczową. Zmniejszają również ryzyko
próchnicy i chorób przyzębia, a nawet chronią przed wrzodami żołądka.
Substancji, które wspomagają nas w walce z „przeciwnościami losu” jest wiele, lecz
żadna z nich nie zastąpi aktywności fizycznej czy fizjologii snu, które usprawniają nasz układ
odpornościowy. Czasami, aby zwyciężyć walkę trzeba po prostu grzecznie leżeć w łóżku,
dopóki objawy nie ustąpią, i zażywać przepisane środki. Często okazuje się, że czas
i
przestrzeganie
zaleceń
są
najlepszym
lekarstwem.

Źródło: „Sekrety medycyny”, nr 2/2018

Michał Janiak, absolwent I LO
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Czy będziemy mieć do czynienia z przełomem w leczeniu koronawirusa?

Obecnie na całym świecie zmagamy się z pandemią koronawirusa.
Podporządkowujemy się różnym ograniczeniom, szczególnie dbamy o higienę, aby
ograniczyć ilość zachorowań i zminimalizować ryzyko zarażenia się. Wirus SARS-CoV-2 to już
siódmy znany ludziom wirus należący do grupy koronawirusów. Jest on wirusem RNA,
osłoniętym błoną lipidową. Pierwsze przypadki zakażenia wirusem pojawiły się w chińskim
mieście Wuhan. Jego pochodzenie wciąż nie jest pewne. Możliwe jest, iż rozwinął się
w wyniku braku higieny na targu rybnym Huanan. Mówi się również, że wirus mógł
znajdować się w ciele nietoperzy, które w Chinach są jednym ze składników egzotycznych
azjatyckich potraw, i przedostać się do organizmu człowieka.
SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową, poprzez kontakt z wydzieliną osoby
chorej. Przenika przez błony śluzowe i szybko rozwija się wewnątrz organizmu. Dodatkowo
jego cząsteczki pokryte są glikoproteinami, co oznacza, że może się przenosić także drogą
fekalnooralną. Wirusem można także zarazić się poprzez kontakt z zakażonymi
przedmiotami, jednak w takim przypadku od dotknięcia powierzchni objętej wirusem
a naszych ust musi minąć bardzo mało czasu. Okres wylęgania wirusa wynosi od 1 do 14 dni,
ale może trwać nawet 28 dni, zależnie od indywidualnych predyspozycji.
Wirus wywołuje ostrą chorobę układu oddechowego – COVID-19. Najczęściej
występujące objawy choroby to gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem,
a czasem również bóle mięśni i zmęczenie. Chorobie mogą towarzyszyć także zaburzenia ze
strony układu pokarmowego, przypominające zwykłą grypę żołądkową. U części chorych w
wyniku zarażenia koronawirusem rozwija się ciężkie zapalenie płuc, prowadzące nawet do
upośledzenia lub uszkodzenia tego organu. Wówczas w pęcherzykach płucnych gromadzi się
płyn, co blokuje funkcjonowanie płuc i może prowadzić do śmierci. W 80% przypadków
choroba przebiega łagodnie. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15–20% osób. Do
zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby są
osoby starsze lub posiadające inne choroby, np. choroby serca albo nowotwory.
W leczeniu koronawirusa najważniejsza jest profilaktyka, czyli izolowanie osób
chorych od zdrowych, dokładne mycie rąk, unikanie bliskich kontaktów z innymi ludźmi.
Pacjentów zainfekowanych leczy się objawowo. Od początku trwania epidemii na całym
świecie trwają intensywne prace w celu opracowania szczepionki zapobiegającej zarażeniu
wirusem SARS-CoV-2.
Największy sukces w projektowaniu szczepionek osiągnęła firma Moderna, która
stworzyła szczepionkę mRNA-1273. Do jej opracowania, w przeciwieństwie do tradycyjnych
szczepionek, w których stosowane są żywe próbki wirusa, wykorzystano tylko i wyłącznie kod
genetyczny wirusa. Szczepionka zawiera instrukcję budowy receptora znajdującego się na
powierzchni wirusa, która ma wniknąć w komórki organizmu człowieka i nauczyć je
wytwarzania białka receptorowego identycznego do tego, które znajduje się na powierzchni
wirusa. Następnie tak stworzone białko uruchamia układ odpornościowy i zmusza go do
wytwarzania przeciwciał przeciw tej cząstce.
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W I fazie testów klinicznych wzięło udział 45 ochotników w wieku od 18 do 55 lat.
Zostali oni losowo podzieleni na trzy grupy. Każdy uczestnik badania został zaszczepiony dwa
razy szczepionką o różnej dawce: 25 µg, 100 µg i 250 µg. Wszyscy uczestnicy badania
wytworzyli przeciwciała wiążące. 10 osób, które otrzymało wyższą dawkę szczepionki (dwie
dawki po 100 µg) rozwinęło przeciwciała, których poziom przekraczał te obserwowane
w surowicach osób, które przeszły COVID-19 i wytworzyły przeciwciała. Z danych
przedstawionych przez Modernę wynika, że szczepionka była "ogólnie bezpieczna i dobrze
tolerowana". U trzech uczestników badania, którzy przyjęli najwyższe dawki szczepionki,
zaobserwowano poważne, ale nie zagrażające życiu działania niepożądane. Jak
poinformowała spółka, wkrótce ruszą kolejne etapy badań klinicznych. Firma zapowiada, iż
jeśli nie zaobserwuje się poważnych skutków ubocznych szczepionki, zostanie ona
zatwierdzona i wprowadzona do powszechnego użytku w 2021 roku. Pozostaje nam tylko
czekać i mieć nadzieję, że już wkrótce będziemy mieli do czynienia z przełomem w walce
z pandemią.

Źródła:
www.gov.pl
portal.abczdrowie.pl
www.medonet.pl
www.politykazdrowotna.pl

Anna Kasprzyk, klasa 3d
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Czy ultrasonograf zastąpi stetoskop?

Coraz częściej na różnych szkoleniach, kongresach i spotkaniach naukowych pojawia
się pytanie: czy w niedalekiej przyszłości badanie ultrasonograficzne płuc
zastąpi ocenę płuc za pomocą klasycznego stetoskopu? Pytanie to wydaje
się być uzasadnione, gdyż obecnie obserwuje się dynamiczny rozwój
ultrasonografii mobilnej oraz rosnącą liczbę badań klinicznych,
potwierdzających dużą czułość ultrasonografii w diagnostyce najczęstszych
chorób płuc.
Ultrasonografia może skrócić czas diagnostyki schorzeń płuc.
Zdobycie umiejętności ultrasonograficznej oceny płuc przez lekarza
sprawia, że niewielkim nakładem czasu (badanie USG płuc trwa
średnio 4-6 minut) można znacząco zwiększyć skuteczność
diagnostyczną, skracając całkowity czas niezbędny do postawienia
ostatecznego rozpoznania i obniżając koszty.
Niestety, w ślepej wierze w rozwój nowoczesnych technologii kryje się pułapka. Badanie
USG, choć jest rozwiązaniem tanim, dostępnym i skutecznym, nie może zastąpić pełnej
oceny klinicznej pacjenta. Siła badania ultrasonograficznego „point of care” w diagnostyce
wielu schorzeń płuc nie wynika z większej czułości tej metody w porównaniu z klasycznym
stetoskopem lub badaniem RTG, ale z możliwości uzupełnienia badania podmiotowego
i
przedmiotowego
badaniem
obrazowym
wykonanym
bezpośrednio
przy łóżku pacjenta. O ile prawdą jest, że badanie USG cechuje większa czułość
w uwidocznieniu zmian zapalnych w płucach w porównaniu z badaniem RTG, których
dodatkowo nie można stwierdzić za pomocą stetoskopu (bo są za małe, by dać zmiany
osłuchowe), to przecież należy mieć świadomość, że nie wszystkie zmiany zapalne w płucach
przylegają do opłucnej. Ponadto nie każda konsolidacja widoczna w badaniu USG świadczy
o zapaleniu płuc - o tym decyduje przede wszystkim kliniczna ocena pacjenta. Również brak
jakichkolwiek zmian stwierdzanych w badaniu USG nie świadczy o zdrowiu pacjenta.
Jest przecież oczywiste, że zapalenie oskrzeli nie powoduje zmian w obrazie
ultrasonograficznym, a to oznacza, że bez użycia stetoskopu tracimy możliwość postawienia
właściwej diagnozy. Niezbędna jest zatem znajomość ograniczeń każdej ze stosowanych
metod diagnostycznych i krytyczne podejście do własnych umiejętności.
Ultrasonografia „point of care” spełnia swoją rolę wówczas, gdy jest elementem klinicznej
oceny pacjenta, tzn. nie zastępuje badania fizykalnego i osłuchiwania pacjenta, ale uzupełnia
to badanie. Tylko takie postępowanie pozwala w pełni wykorzystać diagnostyczny potencjał
ultradźwięków.
Źródło: https://eduson.pl/ultrasonografia-kliniczna/czy-ultrasonograf-zastapi-stetoskop.html

Michał Janiak, absolwent I LO
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Mam Haka Na Raka 2020

W lutym w naszej szkole zorganizowana została coroczna akcja ,,Mam haka na raka”.
Tym razem przyjęliśmy hasło ,,Nie daj rakowi zajść za skórę”, a nowotworem, o którym
najwięcej mówiliśmy, był czerniak.
Od kilkunastu lat działamy profilaktycznie odwiedzając pobliskie szkoły i przedszkola.
W tym roku uczniowie I LO udali się między innymi do: Szkoły Podstawowej nr 12, Szkoły
Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej
Milenium w Gnieźnie, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 2 w Witkowie, Szkoły Podstawowej w
Czerniejewie, Szkoły Podstawowej w Goślinowie, a także odwiedzili przedszkolaków
z Milenium oraz Goślinowa. Zajęcia w przedszkolach, klasach 1-3 oraz 4-8 nieco się od siebie
różniły.
W przedszkolach nauczaliśmy dzieci głównie o podstawowych zasadach higieny
i zdrowego odżywiania, ale także czytaliśmy im książki i graliśmy w różne gry edukacyjne.
Zadawaliśmy im pytania dotyczące zdrowego, jak i niezdrowego jedzenia oraz wspólnie
tworzyliśmy piramidy żywieniowe.
Lekcje w klasach 1-3 przebiegały podobnie. Również razem z dziećmi tworzyliśmy
piramidy zdrowego żywienia, a młodsi odpowiadali na pytania kategorii prawda/fałsz,
dotyczących zdrowego trybu życia, z którymi doskonale sobie poradzili.
Jeżeli chodzi o zajęcia w klasach 4-8, miały one zupełnie inny przebieg. Zanim
zaczęliśmy opowiadać o nowotworach, młodzież miała okazję obejrzeć krótki filmik
przygotowany przez uczniów naszej szkoły, który miał być wstępem do naszego wykładu.
Następnie omówiliśmy rodzaje raka, które są najczęściej diagnozowane w Polsce i nie tylko.
Mówiliśmy między innymi o raku płuc, piersi, prostaty, szyjki macicy czy o wyżej już
wspomnianym czerniaku. Przedstawiliśmy również objawy poszczególnych rodzajów
raka, zapobieganie im oraz sposoby leczenia.
Mamy nadzieję, że małe przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych
wynieśli jak najwięcej z naszych lekcji i z chęcią podzielą się tą wiedzą ze swoimi
bliskimi.

Zosia Krajewska, klasa 3c
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Z wizytą wśród pszczół

Pszczoły to rodzaj owadów błonkoskrzydłych należących do rodziny pszczołowatych.
Mają różne ubarwienie; od jednolicie czarnego do żółtego czy czerwono-pomarańczowego.
Larwy i dorosłe osobniki żywią się pyłkiem kwiatowym, spadzią i nektarem. Skupiają się
w duże kolonie zwane rodzinami pszczelimi. Rodzaj pszczół obejmuje cztery gatunki. Jest to
pszczoła wschodnia, olbrzymia, karłowata oraz pszczoła miodna. Pszczoły miodne są w stanie
polecieć nawet kilometr, by znaleźć pokarm. Pszczoły są bardzo zdyscyplinowane. W ulu
panuje hierarchia i ściśle ustalone zasady. Rój pszczeli składa się m.in. z robotnic i trutni,
a także królowej matki. Jak wszyscy wiemy, pszczoły to bardzo pożyteczne owady.
W polskich miastach w ostatnim czasie obserwuje się znaczne zwiększenie populacji
pszczół. Ule stają najczęściej na dachach budynków użyteczności publicznej i dają
mieszkańcom miast namiastkę wiejskiego życia oraz miód. To nie tylko nowa ekologiczna
moda, ale także uzasadnione działanie na rzecz ochrony przyrody. Idea miejskiego
pszczelarstwa poszerza kręgi. Podobne pasieki jak w Polsce, znajdziemy na dachach
budynków w Paryżu i Nowym Jorku. Pszczoły świetnie radzą sobie w nietypowych dla nich
warunkach i na szczęście nie dają się we znaki mieszkańcom miast. Zapewne pszczół
w miastach będzie nadal przybywać. Smak miejskiego miodu różni się od miodu pozyskanego
z terenów pozamiejskich, z uwagi na występowanie innych roślin niż na wsi. Mimo
miejskiego zgiełku, miód z miastowych pasiek jest zdrowy, ponieważ pszczoły „odfiltrowują”
ewentualne zanieczyszczenia podczas przetwarzania nektaru na miód.
Naukowcy wyliczają, że bez pszczół nie przeżylibyśmy na Ziemi. Dzięki nim
możemy cieszyć się kwiatami, jeść owoce i warzywa. Niestety zjawisko
masowego ginięcia pszczoły miodnej jest jednym z największych
problemów ekologicznych XXI wieku. Począwszy od 2003 r. coraz częściej
pojawiają się doniesienia o wymieraniu kolejnych gatunków pszczół. Co
stanowi dla nich największe zagrożenie? Po pierwsze roztocza. Pszczelarze
toczą obecnie najczęściej walkę z roztoczami z gatunku Varroa
destructor. Samice tego pajęczaka czerpią energię z hemolimfy (płynu
ustrojowego) ofiary i składają jaja w zaatakowanych komórkach, wywołując
u pszczół chorobę zwaną warrozą. W ratowaniu pszczół stosuje się różne
metody, m.in. trwają prace nad wyhodowaniem nowego gatunku pszczół
odpornego na warrozę. Po drugie pestycydy. Używane przeciw pchłom,
mszycom
i
termitom
insektycydy
z
grupy
neonikotynoidów, a przede wszystkim imidakloprid,
chociaż zabijają szkodniki upraw, mają
negatywny wpływ na życie
zapylaczy. Nawet niewielka ilość
tych związków w pszczelim
organizmie może zaburzać orientację
owadów w terenie i utrudniać im
odnalezienie pokarmu. W
większych ilościach może zaś
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spowodować paraliż, a nawet śmierć całych kolonii. Po trzecie telefony komórkowe. Ciekawą
teorię na temat przyczyn wymierania pszczół przedstawił doktor Ulrich Warnke
z Uniwersytetu w Saarland. Według tego naukowca, jednym z największych zagrożeń dla
zapylaczy są nowoczesne technologie – takie jak telefonia komórkowa czy sieć Wi-Fi. Mają
one zaburzać działanie naturalnego pola elektromagnetycznego, wywołując zjawisko tzw.
elektrosmogu, co negatywnie odbija się pszczołach. Ich naturalny zmysł nawigacji zostaje
bowiem zakłócony przez sztuczne pola, a to utrudnia im odnalezienie kwiatów i drogi
powrotnej do ula. Po czwarte wirusowy paraliż pszczół. W 2004 r. w Izrealu odkryto nowy
wirus atakujący pszczoły, nazwany wirusem izraelskiego paraliżu pszczół. Wirus atakuje
dorosłe osobniki, które wylatują z ula. Ich skrzydełka zaczynają drżeć, po czym pszczoły
popadają w odrętwienie i giną w polu. Po piąte zanieczyszczenia powietrza. Zdaniem
naukowców śmierć owadów może być skutkiem zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu.
Emitowany w szczególności przez silniki o zapłonie samoczynnym tlenek azotu utrudnia
owadom znalezienie pożywienia, podrażniając ich zmysł węchu. Jako ostatni wymienia się
stres. Na pszczoły szkodliwie wpływają również czynniki stresogenne, a tych zapylacze
napotykają wiele. Jeden z najważniejszych to gwałtowne zmiany pogody. Owady te najlepiej
czują się w temperaturze 20–30 stopni, wówczas pracują najwydajniej. Gdy robi się za zimno
lub za gorąco, pszczoły nie są w stanie normalnie funkcjonować, a ich rodziny głodują.
Stresujące są też dla zapylaczy niektóre zachowania pszczelarzy: przenoszenie uli,
stosowanie intensywnych zapachów w otoczeniu pszczół oraz nadmierna troska, objawiająca
się zbyt częstym zaglądaniem do ula. Długotrwały stres może grozić osłabieniem, a nawet
śmiercią owadów – są one wtedy mniej odporne na działanie pasożytów.

Źródła:
https://www.zywnosc.com.pl/
https://fajnyogrod.pl
https://www.polskieradio.pl/
https://www.focus.pl/

Katarzyna Rychlewska, klasa 3c
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Złote zasady zbilansowanej diety

Po powrocie do szkoły oraz intensywnej nauki, nasze organizmy wróciły również do
wymagającego wysiłku umysłowego. Dodatkowo zaczęła się jesień, czyli czas, kiedy
powinniśmy w szczególny sposób zadbać o nasze zdrowie. Aby mózg pracował sprawnie,
a układ odpornościowy efektywnie chronił nas przed chorobami, powinniśmy zadbać
o zbilansowaną i odżywczą dietę, bogatą we wszystkie składniki odżywcze w odpowiednich
proporcjach. Życie w ciągłym pędzie utrudnia to zadanie, dlatego przedstawiam kilka
prostych do zapamiętania zasad, które z pewnością mogą wpłynąć pozytywnie na nasz
organizm i samopoczucie.
1. ZACZNIJ OD ZDROWEGO ŚNIADANIA
Wiele osób z powodu pośpiechu do szkoły, pracy, najzwyczajniej nie spożywa pierwszego
śniadania. Jest to wielki błąd, ponieważ śniadanie jest podstawą każdego dnia. To dzięki
niemu mamy energię do wykonywania codziennych czynności. Czy wiecie, że niejedzenie
śniadań może przyczynić się do ciągłego zestresowania oraz bycia sennym przez cały dzień?
Idealnie w roli zdrowego śniadania sprawdzą się owoce, owsianka oraz jogurt naturalny.
2. OGRANICZ NIEZDROWE PRZEKĄSKI
Wiadomym jest, że wielu z nas uwielbia słodycze, chipsy i inne przekąski. Jeśli chcemy
utrzymać zbilansowaną dietę, powinniśmy zastąpić te niezdrowe przysmaki czymś bardziej
odpowiednim dla naszego organizmu. Dobrym pomysłem jest spożywanie owoców, co z całą
pewnością wpłynie na nas korzystniej.
3. MNIEJSZE POSIŁKI, ZA TO CZĘŚCIEJ
Jedzenie mniej wcale nie sprawi, że uzyskamy idealną sylwetkę. Organizm się broni. Broni się
przed głodzeniem. Przełącza się na tryb głodowy, robi zapasy, gromadzi tłuszcz i w ten
sposób spowolnia nasz metabolizm, czyli wolniej spalamy pożywienie, które jemy. Więc jesz
mniej, ale spalasz też wolniej. Odpowiednie jest spożywanie 5 posiłków w ciągu dnia.
Zalecane jest, aby dzielić swoje posiłki na mniejsze porcje i starać się jeść co 3 godziny.
4. ODPOWIEDNIE PROPORCJE NA TALERZU
50% Twojego talerza powinny zajmować warzywa i owoce, dostarczające sporą dawkę
błonnika oraz witamin. 25% posiłku powinny stanowić źródła białka, takie jak chude mięso,
ryby, nabiał, rośliny strączkowe. Kolejne 25% posiłku powinno dostarczać węglowodanów najlepsze są pełne ziarna o niskim indeksie glikemicznym (kasza, pełnoziarnisty makaron,
chleb, ziemniaki itd.). Zachowując proporcje 50:25:25 przy każdym posiłku możesz być
pewien, że dajesz swojemu ciału odpowiednią kombinację substancji odżywczych.
5. PIJ WODĘ
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Dziennie powinniśmy wypijać 1,5 litra wody, unikając kolorowych, słodzonych oraz
gazowanych napojów. Gdy ciału brakuje wody, czujesz się zmęczony i możesz mieć bóle lub
zawroty głowy, suchość w ustach lub suchą skórę. Wyrób w sobie dobry nawyk picia szklanki
wody zaraz po obudzeniu się, przed posiłkami oraz przed pójściem spać.
źródła:
https://www.activia.pl/poczuj-si%C4%99-dobrze/o-jedzeniu-pozytywnie/z%C5%82ote-zasady-zbilansowanejdiety?gclid=Cj0KCQiAp7DiBRDdARIsABIMfoBIkT_-p_h6e0IeufXZBf2btcF4Sux3Nc1sHgeT_chWdatO_2ny_aIaAi9EALw_wcB&gclsrc=aw.ds

Wiktoria Matelska, klasa 3d
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Zwierzęta, które wyginęły w latach 2017 - 2019

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ile zwierząt na świecie ginie w wyniku działań
człowieka. Dzieje się tak między innymi poprzez wycinki drzew, stosowanie oprysków
w rolnictwie, kłusownictwo czy programy łowieckie.
Każdego roku różnorodność zwierząt na świecie zmniejsza się. W latach 2017 – 2019
wyginęły między innymi takie gatunki, jak:



Puma wschodnia

Status: Wymarły
Występowanie: lasy wschodnich części Kanady oraz USA, aż po Tennessee i Karolinę
Południową
Przyczyna wyginięcia: kłusownictwo; ostatni osobnik został zastrzelony
Brak Pumy wschodniej na terenach Ameryki Północnej poważnie zakłóci równowagę
ekologiczną, doprowadzając do zbytniego rozmnożenia się jeleni i innych kopytnych.



Modroara Błękitna

Status: krytycznie zagrożona, prawdopodobnie wymarła
Występowanie: Brazylia
Przyczyna wyginięcia: wycinka lasów (zwłaszcza palm Licuri), wydobywanie przemysłowe
piaskowca, którego zwierzęta potrzebowały do zakładania gniazd.
Ta ara znana jest z kreskówki “Rio”. Gdy pokazywano ją w kinach, jeszcze żyła na wolności.
Teraz próby jej uratowania prowadzi się poza Brazylią, np. w Katarze.



Drzewiak samotny

Status: krytycznie zagrożony, prawdopodobnie wymarły
Występowanie: dżungle Australii oraz Nowej Gwinei
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Drzewiak samotny to ssak z rodziny torbaczy, który przystosował się do życia na drzewach.
Możliwe jest, iż kilka osobników gatunku nadal żyje, lecz ich los jest już przesądzony.

Źródło: Gazeta Wyborcza luty2020r.

Klaudia Dzieńkowska, klasa 3c
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Życie innych w naszych rękach
Każdy z nas ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, lecz
czy na pewno wiemy, jak to zrobić? Jaką mamy wiedzę, a co ważniejsze, jakie posiadamy
umiejętności w udzielaniu pomocy? Chciałbym, pisząc ten artykuł, przypomnieć Wam kilka
ważnych kwestii i zwrócić uwagę na to, iż nasza postawa, wiedza i umiejętności często są
kluczowe w uratowaniu zagrożonego życia.
Pierwszym etapem, który jest najważniejszy w udzielaniu pierwszej pomocy jest
zadbanie o własne bezpieczeństwo. Tylko wtedy jesteśmy przydatni i możemy wykonać
kolejne czynności, ratując życie. To my jesteśmy pierwszymi świadkami zdarzenia i od nas
naprawdę wiele zależy. W takich chwilach mamy czyjeś życie w swoich rękach, stając się
ratownikami, musimy udzielić jak najbardziej fachowej pomocy.
Drugim etapem jest rozeznanie się w sytuacji, tzn. czy osoba poszkodowana jest
przytomna, świadoma oraz czy ma prawidłowe funkcje życiowe. Pochylając się nad osobą
poszkodowaną w delikatny, lecz zdecydowany sposób porusz ją, jednocześnie zadając
pytanie lub wydając polecenie, np. „Czy Pan/i mnie słyszy?” albo „Proszę otworzyć oczy”.
Może być tak, że nie tylko Ty jesteś gotowy udzielić pierwszej pomocy. To jest odpowiedni
moment na telefon pod numer 112, aby wezwać pomoc. Ty przejdź do kolejnych czynności,
dzięki temu od razu będziecie mogli poinformować dyspozytora o zastanej sytuacji. Niestety
może zdarzyć się tak, że jesteś sam, wtedy najpierw przeprowadź kolejną czynność, po której
wykonasz telefon. Dlaczego? Gdyż dyspozytor zada Tobie pytania o stanie osoby
poszkodowanej, na które musisz udzielić odpowiedzi.
Jeśli nie mamy kontaktu z osobą poszkodowaną, sprawdzamy funkcje życiowe, tj.
oddech poprzez udrożnienie dróg oddechowych (tzn. ruchem czoło-żuchwa). Sprawdzamy za
pomocą trzech zmysłów: widzę (unoszenie klatki piersiowej), słyszę (oddech), czuję (ruch
powietrza). W ciągu 10 sekund osoba powinna wykonać 2/3 oddechy. Powinniśmy również
sprawdzić, czy w buzi poszkodowanej osoby nie ma ciała obcego. Jeśli oddechy są
prawidłowe układamy osobę w pozycji bocznej-bezpiecznej. Pamiętaj jednak, że osobę,
u której podejrzewamy na przykład uraz kręgosłupa, pozostawiamy w danej pozycji. W
pozycji bezpieczniej na jednym boku poszkodowany/a może leżeć maksymalnie 20 minut,
następnie należy zmienić pozycję na drugą stronę. Pamiętaj, aby kontrolować cały czas
funkcje życiowe, które niestety mogą ulec pogorszeniu.
Co jeśli osoba nie oddycha? Przystępujemy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
mianowicie: 30 uciśnięć klatki piersiowej na 2 wdechy (30:2). Uciśnięcia klatki piersiowej
powinno wykonywać się w tempie 100/minutę (w złapaniu rytmu pomaga piosenka: Bee
Gees – „Stayin' Alive”, choć lista piosenek jest znacznie dłuższa) na około 5/6 cm. Staraj się
zrobić to jak najlepiej, liczy się jakość. Ważne, aby zachować etap relaksacji klatki piersiowej
tzn. aby wróciła ona do pierwotnego poziomu, dzięki czemu uciśnięcia są efektywne
i prawidłowo stymulują pracę serca. Pamiętaj, że przed wykonaniem wdechu musisz
udrożnić drogi oddechowe.
Jak
długo
prowadzimy
resuscytację?
- do momentu ZMIANY przez ratownika medycznego (a nie na widok ambulansu),
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gdy
coś
nam
zagraża
(pamiętamy
gdy
zabraknie
- gdy osoba odzyska funkcje życiowe.

o
własnym
nam

bezpieczeństwie),
sił,

Im jest więcej osób, które są gotowe udzielić pierwszej pomocy, tym większe
prawdopodobieństwo ocalenia czyjegoś życia. Bądź świadom, nie bądź obojętny. Strach
w udzielaniu pierwszej pomocy bierze się głównie z braku wiedzy i umiejętności, dlatego
musisz je systematycznie powtarzać i nabierać nowe lub doskonalić już nabyte. Warto, abyś
zawsze miał przy sobie rękawiczki jednorazowe i maseczkę oddechową. Dzięki temu będziesz
czuł większy komfort podczas udzielania pierwszej pomocy, jednocześnie zabezpieczając
siebie przed materiałem biologicznym osoby poszkodowanej, co minimalizuje ryzyko
zarażenia się jakąś chorobą.
Michał Janiak, absolwent ILO
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Dlaczego liście zmieniają swój kolor?
Jesienią wszystkie drzewa mają piękne kolorowe liście. Ale dlaczego tak właśnie się dzieje?
Jakie procesy zachodzą w liściu, że soczysto-zielony kolor zamienia się w szeroką gamę
ciepłych, pięknych barw? Właśnie w tym artykule dowiesz się, jakie tajemnice skrywa przed
Tobą otaczająca Cię przyroda:)
W komórce roślinnej znajdują się chloroplasty, w których jest zielony barwnik - chlorofil. To
właśnie on nadaje zielony kolor liściom drzew. Ten barwnik zmienia swój kolor, ponieważ
ulega rozkładowi na proste związki, które są transportowane w głąb rośliny. W ten oto
sposób roślina odzyskuje cenne substancje odżywcze. Przez zanik chloroplastu, widoczne
stają się barwniki znajdujące się w komórce rośliny, są to antocyjany, które mają barwę
czerwoną, karoten o barwie pomarańczowej oraz żółty ksantofil. Co ciekawe antocyjany stają
się widoczne, ponieważ właśnie jesienią są syntezowane odpowiednie barwniki, których
zadaniem jest ochrona drzewa przed szkodnikami oraz nadmiernym oddziaływaniem
promieni słonecznych, w czasie jesiennego wycofywania azotu z liści. Azot zostaje wycofany
do części drzewa, które przetrwają zimę. Czerwone zabarwienie chroni także roślinę przed
owadami i pasożytami. To dość charakterystyczna cecha dla całego naszego ekosystemu, że
czerwona barwa ma charakter ostrzegawczy. Efektem tych procesów jest również
przygotowanie rośliny do przetrwania niekorzystnego czasu mrozów. Liście opadają,
ponieważ podtrzymanie ich wymagałoby bardzo dużo energii, na które drzewo nie mogłoby
sobie pozwolić. Choćby dlatego, że w czasie zimy woda zamarza i nie jest dostępna dla roślin,
wtedy doświadczają suszy fizjologicznej. Podczas tej suszy rośliny korzystają z zapasów
zmagazynowanej skrobi, aż do nastania wiosny.
Przyroda jest zaskakująca na każdym kroku. To niesamowite, że w tak małym, cienkim liściu,
zachodzi tyle procesów przystosowujących roślinę do zmiany warunków środowiska,
a mianowicie do nadejścia zimy. Dla drzewa to ważny, ale i naturalny proces życiowy,
natomiast my możemy podziwiać piękno otaczającego nas środowiska, pełnego pięknych
jesiennych kolorów.
Źródła: https://szaloneliczby.pl/dlaczego-liscie-zmieniaja-kolor-i-spadaja-z-drzew/
https://ulicaekologiczna.pl/dzieci/jesienne-liscie-kolorowanka
https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/1906397,Dlaczegoliscie-zmieniaja-kolor
https://zielonyogrodek.pl/pielegnacja/prace-w-ogrodzie/5696dlaczego-liscie-zmieniaja-kolor-jesienia
Aleksandra Czapla, klasa 2D
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QUIZ BIOLOGICZNY
1. Głównym zadaniem erytrocytów jest:
a) udział w procesach krzepnięcia krwi
b) przenoszenie tlenu z płuc do pozostałych tkanek organizmu
c) wydalanie dwutlenku węgla z organizmy
2. Akomodacja oka oznacza:
a) Dostosowanie się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach
b) dostosowanie tęczówki oka do odbioru właściwie nasyconych kolorów z otoczenia
c) zwężanie i rozszerzanie źrenic w celu dostosowania oka do widzenia przy różnych
odległościach
3. Czego dotyczą prawa Mendla?
a)przekazywania cech dziedzicznych
b)teorii ewolucji gatunku
c)rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych
4. W skład układu pokarmowego człowieka nie wchodzi:
A )jelito grube
B )tarczyca
c) trzustka
5. Czy prawdą jest, że bory rosną przez całe swoje życie?
A )tak
b) nie
6. W jakiej dziedzinie specjalizuje się lekarz neonatolog?
a) w chorobach gardła, ucha i szyi
b) w zaburzeniach funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego
c) w chorobach dzieci w okresie noworodkowym
7. Kiedy wyginęły dinozaury?
a) Około 66 mln lat temu
b) Około 460 mln lat temu
c) Około 5,5 mln lat temu
8. Krzywica spowodowana jest niedoborem witaminy:
a) C
b) K
c) D
9. Ichtiologia to dział zoologii zajmujący się:
a) Owadami
b) Rybami
c) Płazami
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10. Pigment występujący u ludzi głownie w skórze, we włosach, a także w naczyniówce to:
a) Albinina
b) Melatonina
c) Melanina
Kupon z odpowiedziami należy wrzucić do pudełka w punkcie ksero do 20.10.2020r. Do wygrania
oprócz książki jest również kupon ,,dodatkowa kropka z biologii" - obowiązuje u wszystkich
nauczycieli biologii w nowym roku szkolnym. Przypominamy, że cenne nagrody książkowe, które
możecie wygrać w tym konkursie, zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.
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