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Ebola -  sprawdź czy
Ty możesz ją mieć

Zimą ktoś potrzebuje twojej
pomocy!

Gdy nadejdą mrozy i
spadnie śnieg, ptaki mają
trudności ze znalezieniem
jedzenia. Wtedy ludzie
muszą je dokarmić.
Sikorkom można wywiesić
m.in. słoninkę, orzechy i
rodzynki, a gołębiom ziarna
zbóż. Pamiętaj! Nie dawaj
ptaszkom mokrego
jedzenia.    Mateusz Biedka

Niedługo Święta Bożego
Narodzenia. Z tej okazji
redakcja gazetki życzy
wszystkim nauczycielom,
pracownikom

szkoły i uczniom: Wesołych
Świąt! 

                                        Ebola należy do rodziny
filowirusów. Filowirusy
są grupą wirusów łączącą
dwa drobnoustroje:
Marburg i Ebola. Jej
nazwa pochodzi od rzeki
o tej samej nazwie, która
znajduje się na południu
Republiki Konga. Wirus
ten wywołuje gorączkę
krwotoczną Ebola.
Objawy Eboli ukazują się
od dwóch dni do trzech
tygodni od zarażenia.
Pierwsze jej objawy to:
temperatura 38,5 stopni,
ból głowy, mięśni, gardła i
osłabienia. Później
występują wymioty,
wysypka, biegunka,
zaburzenia nerek,
wątroby, a czasami
krwawienie zewnętrzne
lub wewnętrzne.
Epidemia zaczyna się od
ludzi, którzy mieli

kontakt z krwią lub
płynami zakażonych małp
i owocożernych
nietoperzy. W Zachodniej
Afryce m.in. w Gwinei,
Liberii i Sierra Leone
właśnie szaleje epidemia
Eboli. Ponieważ stamtąd
można polecieć do
Europy, Ebola może się
do niej przedostać.
Pierwszą osobą, która
zapoczątkowała epidemię
Eboli (pacjent zero) był
prawdopodobnie
dwuletni chłopiec z
Gwinei. 3 grudnia na
świecie odnotowano ok.
18 tysięcy przypadków
zakażenia i ok. 7 tysięcy
zgonów, z czego 4 takie
incydenty były w Stanach
Zjednoczonych, a 1 w
Hiszpanii. Zagrożenie
wirusem w Polsce jest
jednak niewielkie.

Są już leki na Ebolę, ale
są one  bardzo drogie.
Moim zdaniem Świat
powinien się
zmobilizować i
zapomnieć o sporach
między krajami, żeby
wynaleźć tani i skuteczny
lek na Ebolę.
           

           Mateusz Biedka

Świąteczne życzenia

Środkiem zapobiegawczym jest izolacja chorego
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Wesz - niechciany pasażer

Wszy są to małe
żyjątka których nie
widać gołym
okiem. Żyją do 35 dni.

Kosmiczna lekcja - co to są
galaktyki?

Czy wiecie  co to
jest  Droga
Mleczna? Może to
jest batonik,
wafelek

albo droga z
mleka? Otóż nie,
jest to galaktyka
w której żyjemy.

Wielu lekarzy
dziecięcych i
higienistek szkolnych
zaleca, aby po
przyjściu ze szkoły
rodzice sprawdzali stan
głowy.
Jest dużo sposobów

ochrony przed tymi
pasożytami (organizm
żerujący na innym o.)
np.: ciasne wiązanie
włosów, psikanie
różnymi sprejami. 

             Maciej Krygier Gnida

Wszy składają jaja
zwane ,,gnidami", które
mają biały kolor.  
Cykl życia wszy od
momentu wyklucia się
z jajka trwa około około
42 dni. Po 7,8  dniach
od złożenia jaj wesz się
wylęga, jako nimfa. Po
około 17-18 dniach
wszy osiągają
zdolność rozmnażania
się. Potem, praktycznie
do końca swojego
niezbyt długiego życia 
wszy składają 5 jaj
dziennie. Daje to nam
od 150 - 300 jaj w ciągu
całego życia wszy.
Wszy wywołują

chorobę zwaną
wszawicą. Choroba ta
rozprzestrzenia się
bardzo szybko. Wszy
skaczą z głowy na
głowę. Podobnie jak
kleszcz mogą czyhać
na nas w trawie lub
przy zabawie ze
zwierzęciem.
Objawami wszawicy
jest swędzenie głowy
pogryzienia i ból
głowy. 

Droga Mleczna

Wsza ludzka Gnidy na włosach

Galaktyka, to inaczej
wielkie skupisko
gwiazd, ciemnej materii
i energii oraz pyłu
międzygwiezdnego.
Ciemna materia jest
materią nieodbijającą i
nieemitującą
promieniowania
elektromagnetycznego.
Ciemną energią
nazywamy formę
energii wypełniającą
całą przestrzeń. Pył
międzygwiezdny to
ośrodek skupiający w
sobie m.in.
elektromagnetyczne

promieniowanie. W
całym wszechświecie
jest kilka miliardów
galaktyk, ale nasza
planeta znajduje się
właśnie w Drodze
Mlecznej. Dawno temu
była sobie materia, i ta
materia zaczęła się
skupiać w
zagęszczenia. Zagęszczenia
powoli zmieniały się w
chmury, które z
czasem przybrały
obecne kształty.

Tak powstała m.in.
Droga Mleczna, która
jest galaktyką spiralną.
Oprócz galaktyk
spiralnych wyróżniamy
jeszcze galaktyki
eliptyczne i
nieregularne. Galaktyki
spiralne to chmury w
kształcie dysku z
ramionami, galaktyki
eliptyczne są w
kształcie dysku bez
ramion, a nieregularne
nie mają określonego
kształtu. Droga
Mleczna i inne
galaktyki w środku

mają jądro, czyli wielką
czarną dziurę (czarna
dziura jest obiektem o
bardzo dużej grawitacji,
nawet światło nie może
jej uciec). Dziś
dowiedzieliście się co
to są galaktyki i na
jakie grupy się dzielą.
       
          Mateusz Biedka
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Śpiewać każdy może...

Pewnie nie raz
zastanawialiście się już
czym różnią się gady
od płazów.  Postaram
się Wam przybliżyć

wiedzę o ty dwóch
grupach zwierząt.

7 tysięcy lat świni

Czy wiesz, że
pierwszą świnkę
udomowiono 7
tysięcy lat temu 
w Azji?

Świnie jedzą przede
wszystkim paszę 
i owies. Zwykle są
koloru różowego.

Jak to jest
możliwe, że
śpiewamy?
Do śpiewania
potrzebne są
nam struny
głosowe dzięki,
którym nie tylko
śpiewamy, ale
również mówimy.
Bez nich nie
wydamy żadnego
dźwięku.

U płazów występuje
przeobrażenie (z
postaci larwalnej -
kijanki). W odróżnieniu
od gadów, rozwój
płazów jest
uzależniony od
środowiska wodnego.

Największym
przedstawicielem
jest salamandra
olbrzymia.

Michał Tubiarz

Struny głosowe są
nam potrzebne do
porozumiewania się
między sobą. Są też
inne sposoby, które
nie wymagają użycia
strun głosowych, np.
za pomocą gestów.
Nie oddamy jednak
całego sensu naszej
rozmowy bez użycia
głosu. Mamy dwie
struny, które znajdują
się w krtani. Są to dwa
płatki tkanki, które

w czasie oddychania
są oddalone od siebie i
tworzą literę V. Kiedy
chcemy wydać
dźwięk oba płatki
zbliżają się do siebie,
a powietrze
przepływające przez
te płatki powoduje ich
drgania, przez co
powstaje dźwięk. O
struny głosowe należy
dbać, gdyż łatwo je
nadwyrężyć. Nie należ
y pić mocnej herbaty,

kawy ani zimnych
napojów. Powinniśmy
uważać także na
klimatyzację.
Ponieważ struny lubią
wilgoć należy je
nawilżać. Najczęstszą
przyczyną chorób
krtani jest zapalenie
krtani, co objawia się
chrypką lub zanikiem
głosu

Klaudia Szewczak 

Naukowcy twierdzą, że
przodkiem świni był
podgatunek dzika
europejskiego.
Jest kilka gatunków
świni, np. świnie
brodate, brodawkowate
i celebeskie. Świnie
przeważnie hodowane
są dla mięsa  i skóry.
Locha, czyli ciężarna
świnia,  może urodzić
10-12 prosiaków. 
Są jednak kraje, w
których nie można jeść

mięsa ze świni. 
W krajach
muzułmańskich
spożywanie
wieprzowiny jest
zabronione. Według
świętej księgi islamu
zwanej Koranem,
świnie są uważane za
zwierzęta nieczyste.

Julia Turbiarz

GADY  A PŁAZY

Krokodyl różańcowy w akcji

Salamandra olbrzymia

Zdrowe struny głosowe Świnia wietnamska

Gady 
Obecnie żyją 4 rzędy
gadów. Są to zwierzęta
zmiennocieplne, więc
ich temperatura zależy
od temperatury wokół
nich. Pokrywa je skóra
lub tarczki, zrzucają
chwilowo naskórek, tak
jak ptaki.
Większość gadów jest
jajorodna. Znane są
jednak gatunki
jajożyworodne, czyli
młode uwalnia się z jaja
podczas porodu lub
przed. Gady mogą być

bez nóg (wąż).
Do tej pory odkryto
8000 gatunków gadów.
Największym jest
krokodyl różańcowy .

Płazy 
To zwierzęta
zmiennocieplne. Ciało
płazów pokrywa lekka
wilgotna skórka.
Wyjątek stanową płazy
beznogie - posiadają
drobne łuski. Odkryto
do tej pory 6200
gatunków płazów.
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Hot dog to rodzaj
kanapki fast food
z gorącą parówką
lub kiełbasą z
sosem. 

Natalia
Gozłowska

Najważniejsze zawody piłkarskie 
z naszymi dziewczynami w tle

We wrześniu 1978
roku w Gdańsku
przy ul. Ogarnej,
powstał Pałac
Młodzieży -
placówka
wychowania
pozaszkolnego. 

          NA TROPIE gorącego psa

Mario znany
również jako
Super  Mario, a
początkowo
Jumpman,

został stworzony
przez japońskie
studio gier
Nintendo.

 PAŁAC MŁODZIEŻY - MIEJSCE
ODKRYWANIA TALENTÓW

Głównym celem
Pałacu Młodzieży jest
kształcenie dzieci i
młodzieży, poprzez
różne zajęcia
edukacyjne, sportowe 
i artystyczne.Wśród
proponowanych zajęć
są m.in.: ceramika,
keyboard, karate, teatr
tańca, j. angielski i
wiele innych.

W czasie wakacji oraz
ferii zimowych zajęcia
regularne nie odbywaj
ą się, natomiast są
organizowane
półkolonie. Dzieci
wychodzą do kina,
muzeum oraz jeżdżą
na wycieczki w
ciekawe miejsca.
Dużym plusem

jest zapewnienie
różnorodnych zajęć
dzięki czemu nikt nie
zdąży się znudzić.
Jeżeli nie masz
pomysłu na spędzanie
czasu wolnego
zapraszam do
PM.                

Karina Kalwat  

19 listopada SP4RTANKI wzięły udział
w XV Turnieju z Podwórka na Stadion o
Puchar Tymbarku. 
Zawody odbyły się w Szkole
Podstawowej Nr 61 w gdańskiej
dzielnicy Przeróbka.

Pałac Młodzieży

Historia hot doga zaczęła się we Frankfurcie nad Menem, któremu
przypisuje się miejsce powstania parówek w XV w. Stąd też nazwa
frankfurterki. Z biegiem czasu w Niemczech parówki zaczęto
nazywać dachshund, czyli jamnik. Hot dogi karierę zrobiły jednak nie w
Niemczech, a w USA, gdzie parówki przybyły wraz z emigrantami z
Niemiec. Jedna z teorii pochodzenia nazwy hot dog mówi, że podczas
sprzedaży parówek z bułką sprzedawcy proponowali kanapki prosto z
gorącej wody, krzycząc: There’re red hot! (Rozgrzane do czerwoności!).
Ale to jeszcze nie wyjaśnia wszystkiego. Pewien znany amerykański
rysownik nie miał pomysłu na rysunek. Przypomniały mu się jednak budki,
w których sprzedawano owe parówki zwane dachshund (jamnik, czyli rasa
psa). Postanowił jedną narysować, ale nie będąc pewnym jak się pisze
daschshund, napisał po prostu ,,hot dog''. Ta historia nie została
potwierdzona gdyż, nie znaleziono żadnej kopii obrazka.

W eliminacjach w
Gdańsku tego
najważniejszego
turnieju w Polsce
wystąpiły 3 drużyny.
Oprócz naszych
zawodniczek o awans
walczyły jeszcze
piłkarki z GASP i

SP 65. 
Drużynę gości
zagrzewali do walki
kibice. 
SP4RTANKI grały
zacięcie, ale zabrakło
gry zespołowej.
Ostatecznie zajęły III
miejsce i nie przeszły

do kolejnych etapów
turnieju. Dziewczyny
jednak były
zadowolone ze swojej
gry. 
                   

Kaja Pusz

MARIO -
POSTAĆ LEGENDA

Ten niski i raczej mało
przystojny hydraulik z
Włoch ma brata
Luigiego i dwóch złych
kuzynów: Wario i
Walencję. Zadaniem
Mario jest uratowanie
księżniczki Peach z
rąk Bowsera. Mario
wystąpił w ponad 200
grach, co czyni go
jedną z
popularniejszych
postaci rynku rozrywki.
Swój debiut miał w grze
Donkey Kong z 1981 r.
na automatach typu
arcade. Od wydania
gry minęło sporo lat.
Mimo tego postać jest
wciąż znana na rynku
gier.    

    Damian Jurkiewicz

Donkey Kong

SP4RTANKI

Może coś w tym jest...
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