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MUCHOBÓR WIELKI
Przez Muchobór przepływa rzeka Kasina, która tuż za granicami osiedla wpada
do Ślęzy. Jest to lewy dopływ Ślęzy, długości (w granicach miasta) 4,5 km. Przepływa przez Muchobór Wielki pomiędzy ulicami Samborską, a Stanisławowską. Wpada
do Ślęzy tuż za granicami osiedla, na zachód
od Nowego Dworu, ok. 800 m poniżej mostu
Strzegomskiego.

plan Wrocławia z podziałem na osiedla

Osiedle Muchobór Wielki znajduje się
w zachodniej części Wrocławia w dzielnicy
Fabryczna. Z.Antkowiak w książce „Stare
i nowe osiedla Wrocławia” tak określa jego granice: „Na północy jego granica prowadzi ulicą Graniczną, wzdłuż łąk po wschodniej
stronie ulicy Płaskiej, Ślęzą ku południowemu
wschodowi, na południu torami kolejowymi linii jaworzyńskiej…, po czym obchodzi
osiedle od zachodu linią wyznaczającą granice Wrocławia.” Muchobór Wielki to dawna
wieś, od 1951 roku włączona do Wrocławia.
W 2005 roku Muchobór świętował swoje
850-lecie.

granica osiedla Muchobór Wielki


Szkoła Podstawowa nr 25 znajduje się
przy ulicy Stanisławowskiej (w części, w której ruch uliczny jest niewielki). Szkoła posiada rozległy teren zielony na którym rośnie
wiele gatunków drzew i krzewów, między innymi: trzy gatunki klonów (klon jesionolistny, zwyczajny, klon jawor), lipa drobnolistna, brzoza, dąb szypułkowy, jesion wyniosły,
jarząb zwyczajny, wierzba, robinia akacjowa
oraz około pięciu gatunków krzewów. W bliskim sąsiedztwie szkoły znajdują się ogródki
działkowe, które oddzielają szkołę od ruchliwej ulicy Avicenny.
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CZĘŚĆ MATEMATYCZNA
SKALA, MAPA i PLAN
Na poczatku zajęć zapoznaliśmy się
z rodzajami skal. Ćwiczyliśmy obliczanie odległości rzeczywistej przy podanej odległości
w skali i na odwrót, a także szukania skali
przy podanych odległościach: rzeczywistej
i w skali. Przy okazji trenowaliśmy zamianę
jednostek długości.
Następnie zajęliśmy się planem miasta,
a dokładnie jego częścią dotyczacą naszego
osiedla. Za pomocą nitki (niektórzy użyli linijki) zmierzyliśmy długość ulicy Stanisławowskiej. Sprawdziliśmy skalę naszego planu i obliczyliśmy rzeczywistą długość naszej
ulicy:
skala planu - 1 : 21000
długość ulicy Stanisławowskiej
na planie: 6 cm
w rzeczywistości: 6 cm • 21000 =
=126000 cm = 1260 m = 1,26 km =
= 1 km 260 m
Znając rzeczywistą długość ulicy Stanisławowskiej zmierzyliśmy ja na innym planie. Obliczyliśmy skalę tego planu:
długość ulicy Stanisławowskiej
według drugiego planu: 7 cm
skala tego planu:
7 cm : 1,26 km =
= 7 cm : 126000 cm = 1 : 18000
Na podstawie planu obliczaliśmy też długość trasy autobusu linii 119 na naszym osiedlu:
na planie: 17 cm
skala 1:18000
w rzeczywistości:
17 cm • 18000 = 306000 cm =
= 3060 m = 3,06 km

Zajmowaliśmy się też długością granicy
osiedla:
skala 1:18000
na planie: 59 cm
w rzeczywistości:
59 cm • 18000 = 1062000 cm =
= 10620 m = 10,62 km = 10 km 620 m
Obliczyliśmy na podstawie planu i podanej na nim skali odległość od naszej szkoły do najbliższej stacji kolejowej, przystanku
autobusowego i kościoła:
skala planu - 1 : 21000
odległość szkoły od kościoła
na planie: 3,6 cm
w rzeczywistości: 3,6 cm • 21000 =
= 75600 cm = 756 m = 0,756 km
odległość szkoły od stacji kolejowej
Wrocław Zachodni na planie: 4,6 cm
w rzeczywistości: 4,6 cm • 21000 =
= 96600 cm = 966 m = 0,966 km
skala planu - 1 : 20000
odległość szkoły
od przystanku Stanisławowska
na planie: 1,5 cm
w rzeczywistości: 1,5 cm • 20000 =
= 30000 cm = 300 m = 0,3 km
Potem przyszedł czas na pracę z mapą
w Internecie. Wyszukiwaliśmy wskazane
obiekty na mapie internetowej. Sprawdzaliśmy odległości między wskazywanymi ulicami używając programów współpracujących
z mapami internetowymi.
Zajęcia te pozwoliły nam powtórzyć
i pogłębić wiedzę na temat skali i obliczeń
dotyczących odległości. Poznaliśmy też nowe
możliwości map internetowych.
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MAKIETA NASZEJ ULICY

Celem naszych zajęć było wykonanie
makiety naszej ulicy. W związku z tym wybraliśmy się na wycieczkę. Wędrowaliśmy
ulicą Stanisławowską od skrzyżowania z ulicami Trawową i Avicenny do naszej szkoły.
Szkicowaliśmy plan ulicy, zaznaczając na nim
budynki. Notowaliśmy informacje o ich wysokości, liczbie kondygnacji, kształcie i numerach. Dziewczyny pokusiły się również
o kolory.

Po powrocie do szkoły zapoznaliśmy
się z rodzajami i nazwami figur przestrzennych. Próbowaliśmy sobie przypomnieć, które z nich widzieliśmy podczas naszej wycieczki. Okazało się, że domy to najczęściej
prostopadłościany i sześciany, a ich dachy
to graniastosłupy trójkątne. Zajęliśmy się następnie kartą pracy, na której rozpoznawaliśmy te figury wśród innych oraz rozpoznawlaiśmy części prostopadłoscianu i sześcianu.
Przyszedł też czas na budowanie modeli omawianych brył. Dowiedzieliśmy się,
że trzeba najpierw przygotować siatkę, którą można będzie wyciąć i poskładać. Otrzymaliśmy siatki od naszych nauczycieli i sklejaliśmy z nich granistosłupy.



W dalszej części zajęć przypatrzyliśmy się planowi naszej ulicy wydrukowanemu z mapy internetowej. Były na nim zaznaczone budynki i ich numery. Zmierzyliśmy
odległości między nimi i wymiary terenu,
jaki zajmują na tym planie. Na czarnym brystolu naszkicowaliśmy wydrukowany plan w
powiększeniu, zachowując proporcje odległości.
Nasi nauczyciele pomogli nam przygotować siatki brył symbolizujących domy, a myśmy je powycinali i posklejali oraz umieścili
w odpowiednich miejscach na naszej makiecie. Staraliśmy się zachować odpowiednią
wysokość budynków, ale nie było to łatwe,
bo brakowało nam odpowiednich danych.

Na koniec uzupełniliśmy makietę o powstający nowy budynek szkoły i numery domów.
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KOMUNIKACJA NA NASZYM OSIEDLU
Na tych zajęciach poznawaliśmy środki komunikacji, z których mogą korzystać
mieszkańcy naszego osiedla.
Najpierw odszukaliśmy na planie miasta
trasy i pętle linii autobusowych przebiegających przez nasze osiedle. Były to linie: 119,
319, 107, 241, 607. Pomogły nam w tym odpowiednie symbole na planie miasta oraz lista
ulic, którymi kursują nasze autobusy. Podobną
operację przeprowadziliśmy na podstawie listy przystanków z tabliczek przystankowych,
które przygotowali dla nas nasi nauczyciele.
Następnie wyszukiwaliśmy na planie
miasta instytucje i ważne obiekty kulturalne,
do których bezpośrednio można dojechać autobusami z naszego osiedla.
Dowiedzieliśmy się co to jest częstotliwość kursowania i ustalaliśmy ją dla autobusów na naszym osiedlu. Ponownie siegnęliśmy
do tabliczek przystankowych. Analizowaliśmy każdą linię z osobna oraz próbowaliśmy
ustalić średnią częstotliwość kursowania autobusów na naszym osiedlu w różnych porach dniach. Próbowaliśmy też rozszyfrować
tajemnicze oznaczenia przy godzinach odjazdów i sprawdzaliśmy m.in. jak długo kursują
autobusy na naszym osiedlu.

Sprawdziliśmy później, gdzie jest
najbliższy przystanek PKS i dokąd można z niego podróżować. Okazało się że jest
on obok FAT-u i odjeżdżają z niego autobusy
tylko do okolicznych miejscowości.
Później zajęliśmy się koleją. Na podstawie planu miasta i podanej na nim skali obliczaliśmy, jak daleko od szkoły znajduje się
najbliższa stacja Wrocław-Zachód. Sprawdzaliśmy jak często i dokąd odjeżdżają z niej
pociągi. Dane uzyskaliśmy z rozkładu jazdy
umieszczonego w internecie. Zastanawialiśmy
się też, czy lepiej jechać do Dworca Głównego autobusem, a dalej pociągiem, czy od razu wybrać pociąg i skorzystać z przesiadki
na inny.
Dowiedzieliśmy się, że we Wrocławiu można podróżowac koleją, autobusami
i tramwajami posiadając jeden bilet aglomeracyjny.
Wróciliśmy z powrotem do autobusów.
Korzytając z przeglądarki internetowej wyszukiwaliśmy połączenia z Muchoboru Wielkiego do różnych miejsc we Wrocławiu (Dworzec PKP, Urząd Wojewódzki, ZOO, Instytut
Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego,
lodowisko przy ulicy Wejcherowskiej).
Na koniec przygotowywaliśmy pytania
do ankiety o komunikacji na naszym osiedlu i zastanawialiśmy się jak można by było ją przeprowadzić.
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HISTORIA MUCHOBORU WIELKIEGO
W LICZBACH
Nazwa Muchoboru (zapisywana początkowo jako Muchobór) jest dość tajemnicza, chociaż jej poszczególne człony wydają się zrozumiałe - ‘mucha’ i ‘bór’. Jest
to nazwa topograficzna, być może oznaczająca po prostu
‘bór, w którym występują muchy’; według niektórych językoznawców pierwszy człon pochodzi od mchu, a zatem
chodziłoby o ‘bór podszyty mchem’.

późnogotycki kościół sw. Michała Archanioła, wznie-

WAŻNE DATY

stię, a w 1605 r. wykonano sgraffitowy fryz obiegający

1155 r. - pierwsza wzmianka o wsi Muchobór
1245 r. - potwierdzenie przynależności Muchoboru do biskupstwa wrocławskiego w bulli
1315 r. - pojawiło się po raz pierwszy określenie „Wielki”
(in magna Muchobór; rok później Muchbor majus)
1353 r. - według Księgi ziemskiej z wieś liczyła 26 łanów, z których jeden miał pleban, 4 sołtys, a pozostałe
były oczynszowane
8.12.1474 r. - największe wydarzenie w historii wsi - spotkanie trzech monarchów: polskiego Kazimierza Jagiellończyka, czeskiego Władysława Jagiellończyka (syna
Kazimierza) i węgierskiego Macieja Korwina - zawarcie
rozejmu w wojnie o tron czeski pomiędzy Jagiellonami
a królem węgierskim. (stało się to w czasie oblężenia
Wrocławia, a na mocy układu wtedy podpisanego, król
Węgier przejął Śląsk)
1936 r. - wprowadzono nową urzędową nazwę Lohbrück
(most na Ślęzy), dla odróżnienia od Muchoboru Małego,
a „przy okazji” zatarcia polskiego śladu
23.02.1945 r. - zdobycie Muchoboru przez wojska radzieckie
1.01.1951 r. - włączenie Muchoboru Wielkiego do Wrocławia

LEGENDA MUCHOBORSKA

Z Muchoborem wiąże się makabryczna opowieść,
dotycząca zarazy, która w 1517 r. nawiedziła Wrocław.
„Czarna śmierć” zabierała wyjątkowo wielu ludzi i powszechnie zastanawiano się, co mogło ją wywołać. Rozeszła się plotka, ze jej przyczyna są czary owczarza
z Muchoboru, który niedawno zmarł. Tłum ludzi rzucił się
na przykościelny cmentarz i wykopano ciało, które, jak się
okazało, nie uległo rozkładowi, a wręcz wyglądało lepiej
niż przed śmiercią. Było natomiast zupełnie nagie, tylko w ustach zmarłego znaleziono strzępy szmat splamionych świeżą krwią. Uznano, że upiór pożarł swe odzienie,
a nocami nawiedza ludzi, wysysa z nich krew i sprowadza
chorobę i śmierć. Za radą pewnego starca grabarską łopatą odcięto głowę zmarłego i pogrzebano ją poza cmentarzem. Sposób okazał się skuteczny - upiór stracił moc
i zaraza wkrótce wygasła.



HISTORIA KOŚCIOŁA
W Muchoborze znajduje się bardzo interesujący
siony (na miejscu starszego, wymienianego w 1347 r.)
około 1400 r. (prezbiterium) i w trzeciej ćwierci XV w.
(nawa i wieża). W 1570 r. dostawiono do niego zakryzewnętrzne ściany. Wówczas też teren przykościelny otoczono murem obronnym ze strzelnicami.
W latach 1912-16 kościół został znacznie rozbudowany, przy czym część dodaną „ukryto” za bryłą starego
kościoła, a całość związano identycznym opracowaniem
elewacji (m.in. na nowej części wykonano replikę XVIIwiecznego fryzu);orientacja kościoła zmieniła się o 90°,
dawny korpus stał się przedsionkiem, a prezbiterium kaplicą boczną.
Po 1945 r. ze względu na bliskość lotniska obniżono wieżę kościoła, co fatalnie wpłynęło na proporcje
całej budowli. Część gotycka świątyni to dawny kościół
z jedno-filarowym korpusem (z rzadkim na Śląsku i bardzo efektownym spiralnie skręconym filarem), wieżą
po stronie zachodniej i trójbocznie zamkniętym prezbiterium (z przybudówką od północy); część neogotycka składa się z identycznego korpusu, tworzącego łącznie ze starą
częścią jak gdyby duży korpus dwunawowy oraz prosto
zamkniętego prezbiterium i przybudówki od wschodu.
We wnętrzu znajduje się cenne wyposażenie,
m.in. ołtarz Matki Boskiej i Świętych Dziewic z ok. 1495
r., rzeźbiona kwatera ołtarza z końca XV w. ze sceną Ostatniej Wieczerzy, ołtarz boczny św. Anny z 1658 r. z figurą
świętej z ok. 1520 r., polichromie z ok. 1500 r. o tematyce maryjnej na północnej ścianie nawy oraz polichromie
z 1605 r. na sklepieniu prezbiterium przedstawiające Koronację Marii, Archanioła Michała oraz herby wrocławskiego duchowieństwa. z muru obronnego zachował się tylko
niewielki fragment na placyku przed kościołem znajduje
się kompozycja rzeźbiarska „Bóg blisko”, ufundowana
w 1975 r. przez miejscowego proboszcza ks. Aleksandra
Oberca, a wykonana ze sztucznego kamienia przez Jadwigę Skomorowską.
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STATYSTYKI
NASZEGO OSIEDLA

WYCIECZKA
I ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

Na początku zajęć zapoznaliśmy się
z definicją statystyki, a nasi nauczyciele pokazali nam w jaki sposób można prezentować dane statystyczne. Odczytywaliśmy
też z tabel, wykresów i diagramów dane statystyczne. Wiemy też co to jest średnia, moda,
czy mediana. Poznaliśmy też jakie sztuczki
w prezentacji danych statystycznych stosują
twórcy reklam.
Następnie pracowaliśmy przy komputerach, w programie Excel. Poznaliśmy różne
funkcje statystyczne: filtrowanie danych, wyszukaj, licz.jeżeli, ile.niepustych. Pozwoliły
nam one zgromadzić informacje do stworzenia wykresów dotyczacych liczby uczniów
naszej szkoły.
W Internecie wyszukiwaliśmy danych
o mieszkańcach naszego osiedla. Na ich podstawie wykonywaliśmy wykresy.
Na koniec zajęć poznaliśmy nazwy nauk
pokrewnych statystyce oraz instytucji zajmujących się statystyką.

Na koniec projektu wybraliśmy się
na wycieczkę. Naszym celem było zgromadzenie zdjęć i ilustracji do gazetki i prezentacji multimedialnej dotyczących realizacji
projektu.
Na kolejnych zajęciach przygotowywaliśmy teksty i komentarze do zgromadzonych
zdjęć i ilustracji.
Potem, w programie Power Point, wykonaliśmy dwie prezentacje: o przebiegu
projektu i o historii kościoła na Muchoborze
Wielkim.
Następnie w programie Word pisaliśmy
teksty, notatki, które wykorzystaliśmy w niniejszym wydaniu gazetki szkolnej.
Na koniec pozostało nam tylko składanie i drukowanie specjalnego wydania gazetki szkolnej.
Nauczyciele pomogli nam także umieścić informacje o projekcie na internetowej
stronie szkoły.
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CZĘŚĆ PRZYRODNICZA
Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza
Badaliśmy stopień zanieczyszczenia
powietrza pyłami za pomocą taśmy klejącej
umieszczanej na liściach drzew i krzewów
oraz innych obiektach na terenie szkoły i przy
ulicach Stanisławowskiej i Avicenny.
Kawałki przezroczystej taśmy przyklejaliśmy na różnych powierzchniach, np. górnej i dolnej stronie liścia, na korze drzew,
na kamieniu, na ogrodzeniu itp. (każdy kawałek taśmy mógł być użyty tylko jeden raz).
Następnie taśmę odklejaliśmy i przenosiliśmy na arkusz białego papieru. Pod każdym
kawałkiem taśmy zanotowaliśmy miejsce,
gdzie była użyta. Kawałek taśmy czystej stanowił próbę kontrolną. Taśma dokładnie zbiera zanieczyszczenia pyłowe, dlatego zebrany
materiał daje możliwość określania stopnia
zapylenia powietrza
Określaliśmy źródło pochodzenia pyłu,
patrząc na jego zabarwienie: barwa czarna –
pyły węglowe, pyły jasne – pyły cementowe
i popioły, barwa brunatna – pyły i metale.
Z przeprowadzonego badania wynika,
że w najbliższym otoczeniu szkoły jest najmniejsze zanieczyszczenie powietrza pyłami
(są to mało liczne pyły węglowe i popioły),
natomiast największe zanieczyszczenia występują przy ulicy Avicenny, która obecnie
należy do ulic o dużym natężeniu ruchu.
W otoczeniu ulic Avicenny i Stanisławowskiej występują zanieczyszczenia pyłami węglowymi i pyłami pochodzącymi z tzw. wtórnego pylenia z dróg.



Określaliśmy też stężenie dwutlenku
siarki metodą porostową. Zastosowaliśmy się
do instrukcji: Obejrzyj uważnie korę drzew
rosnących w otoczeniu szkoły oraz przy ulicy Avicenny, Stanisławowskiej i przy ulicy,
przy której mieszkasz. Przy pomocy skali porostowej, określ formy występujących tam porostów oraz stężenie dwutlenku siarki na danym
terenie. Zapisz dane w karcie obserwacji.

Wyniki obserwacji: W najbliższym otoczeniu szkoły występuje II i III strefa zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki.
(Na pniach drzew występują glony i najbardziej odporne porosty skorupiaste. W pobliżu ulicy Avicenny i ulicy Stanisławowskiej
na korze badanych drzew nie ma zarówno
porostów jak i glonów).
Wnioski: Powietrze w pobliżu głównej
drogi jest bardzo zanieczyszczone, a z dala
od drogi, za pasem zieleni, w najbliższym
otoczeniu szkoły powietrze jest znacznie
czystsze.
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Oznaczaliśmy pH kory drzew rosnących
w różnych siedliskach.
W tym celu zebrane próbki kory należało rozdrobnić i zalać wodą destylowaną
w proporcji 1g kory – 10 ml wody (2g kory
– 20 ml wody). Po godzinie roztwór przesączyć i określić pH przesączu przy pomocy
papierka wskaźnikowego, a wyniki wpisać
do tabeli.
Interpretację wyników należy oprzeć
na następujących danych: pH < 7 – odczyn
kwaśny, pH = 7 – odczyn obojętny, pH > 7

Badaliśmy wielkość i odczyn opadów
w sezonie jesienno-zimowym (sezon grzewczy).
Założyliśmy stację monitoringu, dzięki której mogliśmy zmierzyć wielkość opadów i określić ich
odczyn
Wyniki przedstawiliśmy w tabelkach i na wykresach słupkowych.
OPADY
22.10.2008 - 40 ml - 5,1 mm - pH: 5,5
25.10.2008 - 19 ml - 2,42 mm - pH: 4

– odczyn zasadowy.
Kwaśny odczyn kory wskazuje na zanieczyszczenia powietrza gazami, np. SO2, odczyn zasadowy świadczy o skażeniu powietrza metalami ciężkimi.

Nasze wyniki:
Brzoza przy budynku szkolnym: pH kory = 7, czyli powietrze czyste.
Topola przy ogródkach działkowych:
pH kory = 7, czyli powietrze czyste.
Dąb przy ul. Avicenny: pH kory = 6
wskazuje na skażenie powietrza gazami
(SO2).
Jesion przy skrzyżowaniu ul. Stanisławowskiej i ul. Avicenny: pH kory = 5,5 również wskazuje na skażenie powietrza gazami
(SO2).
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średnia prędkość pojazdu [km/h] - ilość wyemitowanych tlenków azotu
30 km/h - 0,55 g/km
40 km/h - 0,99 g/km
50 km/h - 1,39 g/km
60 km/h - 2,15 g/km
70 km/h - 3,18 g/km

Badaliśmy wpływ kwaśnych opadów
na wybrane materiały. Zaobserwowaliśmy, że
kwaśne opady powodują niszczenie tynków,
tkanin, uszkadzają powierzchnię liści i powodują ich odbarwienie.

***
Określaliśmy też stopień zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu emitowanymi
przez samochody.

Korzystając z wykonanego wykresu obliczyliśmy ilość tlenków azotu wyemitowaną
przez pojazdy poruszające się ze średnią prędkością 36 km/h. W ciagu 10 minut 200 samochodów wyemitowało około 160 g/km tlenków azotu.
***

Mierzyliśmy natężenie ruchu na ulicy
Avicenny oraz średnią prędkość samochodów. Na podstawie danych z podręczników
o ochronie środowiska wykonaliśmy wykres
zależności ilości wytworzonych tlenków azotu od średniej prędkości samochodu. Korzystając z wykresu obliczyliśmy ilość tlenków
azotu wyemitowanych przez pojazdy na ulicy
Avicenny.
W ciągu 10 minut wybrany punkt minęło 200 samochodów. Przeciętna prędkość
pojazdu wynosiła 36 km/h. Następnie wykonaliśmy wykres liniowy zależności średniej
prędkości samochodu w stosunku do ilości
wytworzonych tlenków azotu [g/km].
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Na koniec tej części zajęć szukaliśmy
sposobów na zmniejszenie zanieczyszczeń
powietrza.
Należy:
- częściej chodzić pieszo lub jeździć rowerem
- ograniczyć ruch samochodowy
- korzystać z komunikacji miejskiej
- stosować benzynę bezołowiową
- stosować filtry oczyszczające gazy spalinowe
- stosować bezpieczne technologie, odsiarczanie paliw
- wykorzystywać inne źródła energii
- sadzić pasy zieleni.
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Badanie czystości wód
w rzece Kasina i Ślęza
W ramach realizowanego projektu badaliśmy jakość wody w rzece Kasina i Ślęza
oraz w stawie znajdującym się na osiedlu.

Badaliśmy właściwości fizyczne wody
– oceniliśmy jej zapach, przejrzystość i przydatność do użytku domowego.
Woda z Kasiny jest średnio mętna, opalizująca, ma zapach stęchły (w lecie czuć go
nad brzegiem wody), jest silnie zanieczyszczona, nie nadaje się do użytku domowego.
Woda ze Ślęzy jest słabo opalizująca, ma zapach ziemisty, latem stęchły; jest średnio
zanieczyszczona, nie nadaje się do użytku
domowego. Woda ze stawu jest słabo opalizująca, ma zapach słabo ziemisty, jest dość
czysta, przydatna po oczyszczeniu.
***
Oznaczaliśmy pH wody. Do oznaczania
pH wody wykorzystaliśmy następujące od-

Wykrywaliśmy związki organiczne
w wodzie. Do probówek z próbkami wody
dodaliśmy 2-3 krople stężonego kwasu siarkowego i 1 cm3 roztworu nadmanganianu
potasu. Próbki podgrzaliśmy nad palnikiem.
Odbarwienie nadmanganianu potasu świadczy o obecności związków organicznych. Zauważyliśmy, że woda z rzeki oraz ze stawu
uległa odbarwieniu. Stąd wniosek, że woda
z rzeki i woda w stawie zawiera związki organiczne.
***
Wykrywaliśmy również fosforany
w wodzie. Do każdej probówki dodawaliśmy
kilka kropli roztworu azotanu srebra. Wytrącenie się żółtego osadu świadczy o obecności
fosforanów w badanej próbce. Woda w Kasinie i Ślęzy zawiera fosforany. Mogą pochodzić ze ścieków komunalnych dostających się
do rzeki. Woda ze stawu nie zawiera fosforanów.
***
Wykrywaliśmy też obecność siarczków
w wodzie. Do pobranych próbek wody dodaliśmy azotan ołowiu. Czarny osad i nieprzyjemny zapach siarkowodoru świadczy o obecności siarczków w wodzie. Wśród badanych
próbek stwierdziliśmy obecność siarczków
tylko w wodzie z Kasiny. Mogą pochodzić
z rozkładu szczątków organicznych (siarka
wchodzi w skład białek).

czynniki: papierki wskaźnikowe, czerwień
metylową, fenoloftaleinę.
Sprawdzaliśmy odczyn wody w Kasinie,
Ślęzy i w stawie.
Woda w Kasinie ma odczyn zasadowy,
natomiast w Ślęzy i w stawie ma odczyn obojętny.
11

MUCHOBÓR WIELKI - poznajemy nasze osiedle

Analiza stanu gleb na osiedlu
Badaliśmy odczyn gleb w okolicy szkoły, ogródków działkowych i wzdłuż ciągów
komunikacyjnych (ul. Avicenny, ul. Stanisławowska).

Badaliśmy wpływ metali ciężkich
na białko. Do probówki z roztworem białka
dodaliśmy roztwór azotanu ołowiu. Zaobserwowaliśmy, że nastąpiło ścięcie białka.
Wniosek: Metale ciężkie np. ołów niszczą
białko, które jest materiałem budulcowym orWniosek: W okolicy szkoły przeważają ganizmów.
gleby o odczynie słabo kwaśnym.
***
Sprawdzaliśmy, czy gleby na Muchoborze zawierają związki ołowiu.
Nie wykryliśmy obecności jonów ołowiu
w próbach gleby pobranych koło stacji kolejowej Wrocław Zachodni, z pola przy ulicy Avicenny, trawnika przy ulicy Stanisławowskiej,
ani w sąsiedztwie ogródków działkowych
i w najbliższym otoczeniu szkoły.
Nasi starsi koledzy prowadząc podobne
badania dwa lata wcześniej wykryli związki
ołowiu w pobliżu ulicy Stanisławowskiej i ulicy Avicenny.
Wniosek: Stosowanie benzyny bezołowiowej wpłynęło korzystnie na stan środowiska.
Według danych z Informatora „Środowisko Wrocławia” stężenie ołowiu w glebach
na terenie całego miasta nie przekracza dopuszczalnych norm.
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