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Temat: Fizyka i my – uczniowie, uczennice  klasy 

ósmej.  

Moi drodzy! 

Dzisiaj ostatnia lekcja fizyki w tym roku szkolnym, w szkole podstawowej. Nie jest 

jednak ostatnia w naszym codziennym życiu również w czasie wakacji. Gdziekolwiek 

będziecie wszędzie otaczać Was będą zjawiska fizyczne  oraz prawa fizyki mające 

zastosowanie w technice, medycynie, elektronice, technologii informatycznej, komunikacji, 

budownictwie, przemyśle kosmicznym,  itd.  Tak więc nie uwolnimy się od fizyki. 

Fizyka jest piękną nauką przyrodniczą, bardzo związana z matematyką i pozostałymi 

naukami przyrodniczymi.  Poznajemy ją  nie tylko w szkole, na studiach ale też na własne 

życzenie bez żadnego konkretnego powodu. Jest to tak zwana nauka nieformalna – własne 

poznawanie świata.  Zachęcam wszystkich do odkrywania fizyki, tworzenia nauki zawsze 

i wszędzie poza szkołą czy uczelnią. Służą temu również wycieczki. Tak się złożyło, że nie 

mogliśmy jechać do centrów nauki w Krakowie – oczywiście winny był koronawirus. Zabiorę 

Was na wirtualną wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Trochę to zajmie 

czasu, więc zajmijcie wygodne miejsce. Nie musicie całej wycieczki odbyć jednego dnia, 

możecie ją rozplanować na kilka dni. Podaję kilka linków, które  oprowadzą Was po CNK. 

http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/kopernik-wirtualnie/ 

Znajdziecie tu 8 filmów, które opowiadać będą co możemy zobaczyć w CNK. Kolejne filmy, 

jest 15 i są bardzo krótkie, dotyczą różnych zjawisk z którymi się spotykamy również w czasie 

epidemii. Oglądając je pogłębicie swoją wiedzę z elektryczności, optyki muzyki, biologii. Będą 

nawet inspiracją do odkrycia czegoś nowego, rozbudzą kreatywność tak bardzo potrzebą 

każdemu z nas. Zobaczycie też eksponaty, które gościliśmy w naszej szkole w czasie wizyty 

Naukobusa w ubiegłym roku szkolnym. 

http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/eksperymentuj-w-domu/ 

Powyższy link pokazuje jak wykonać ciekawe eksperymenty w zaciszu domowym. Do 

niektórych, w wolnym czasie np. w czasie wakacji, zaproście starsze rodzeństwo lub rodziców 

i wspólnie odkrywajcie naukę.  

Wszystkich, którzy lubią majsterkować zapraszam na kurs majsterkowania. 

http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/kurs-majsterkowania/ 
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Zapraszam również do odkrywania widoku nieba. Najlepiej za pomocą oczu, które są 

wspaniałym przyrządem optycznym i ma je każdy z nas. Można użyć dodatkowo lornetki lub 

jeśli ktoś ma teleskopu. W CNK robią to w każdy wtorek, czwartek i sobotę i dzielą się tym  

z nami na żywo. Wystarczy kliknąć w link   

http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/patrz-w-gwiazdy/ 

i wspólnie z nimi oglądać piękno wszechświata, naszego nieba. 

Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o świecie wirusów, w tym też o obecnym koronawirusie, 

opowie o tym pani Marta Fikus z CNK. Warto posłuchać, zwłaszcza Ci którzy marzą  

o medycynie.  

http://www.kopernik.org.pl/wirusopedia/ 

Zapraszam też w niezwykłą podróż w świat muzyki i gwiazdozbiorów. „Koncert pod 

gwiazdami” online - najbliższy 3 lipca.  

http://www.kopernik.org.pl/   

Europejska Agencja Kosmiczna uruchomiła Expedition : Home kompleksowa 

stronę internetowa dla dzieci, młodzieży, rodziców.  

https://esero.kopernik.org.pl/expedition-home/ 

Polecam w ramach tego  Moon Camp@home https://esero.kopernik.org.pl/mooncamphome/ 

oraz Climate Detectives@home   https://esero.kopernik.org.pl/climatedetectiveshome/. Proszę 

poczytać, zgłoszenia do konkursu można wysyłać do 4 września 2020 roku.   

Warto zabłysnąć w nowej szkole. 

Mam nadzieję, że wybierzecie coś dla siebie. Życzę dobrego wypoczynku,  

gdziekolwiek będziecie, z odrobiną ciekawości tego co nas otacza. Bądźcie 

twórcami swojej wiedzy, nauki, młodymi odkrywcami również w czasie 

wakacji. Niech spełnią się  marzenia o wybranej szkole średniej, która 

kontynuować będzie Waszą podróż  w wielki świat nauki i techniki.  

Pozdrawiam serdecznie 

M. Dudek. 
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