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Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
 

 „EKSPERYMENTUJ” – wystawa w naszej szkole 
 

 W dniach 4 – 6 paździer-

nika zorganizowano w naszej 

szkole, pod kierunkiem pani 

Marii Dobkowskiej, nauczy-

ciela fizyki,  wspólnie z War-

szawskim Centrum Nauki 

Kopernik wystawę „Ekspe-

rymentuj” adresowaną do 

dzieci i młodzieży naszej 

szkoły, innych szkół nie tyl-

ko z naszej dzielnicy oraz 

mieszkańców Osiedla Stegny. Organizatorom wystawy zależało, by oglądały ją 

całe rodziny. Dla zwiedzających przygotowano ponad 20 stanowisk z urządze-

niami interaktywnymi przygotowanymi tak, by użytkownicy mogli samodziel-

nie wykonywać doświadczenia zgodnie z dołączoną instrukcją. Wystawa sta-

nowiła doskonałe uzupełnienie lekcji fizyki, biologii, matematyki lub chemii. 

Animatorzy Centrum Nauki Kopernik odpowiadali na pytania zwiedzających 

oraz pomagali im zrozumieć przeprowadzane samodzielnie doświadczenia. 

Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczniów naszej szko-

ły, którzy zwiedzali ją w grupach razem z nauczycielami, ale także podczas 

przerw i po lekcjach samodzielnie wykonywali doświadczenia przy poszcze-

gólnych stanowiskach. Naszą wystawę odwiedziły również grupy dzieci i mło-

dzieży z innych szkół i osiedla. 

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować organizatorom za doskonały 

pomysł przybliżania wiedzy przez doświadczenie. Pragniemy też podziękować 

animatorom  Centrum Nauki Kopernik za życzliwą i ciekawą prezentację 

oraz pomoc przy wykonywaniu doświadczeń. 
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Piknik naukowy 
 

W sobotę 12 maja byłam 

z rodzicami na 16. Pikniku Naukowym, 

który odbył się w Parku Marszałka 

Edwarda Rydza–Śmigłego na warszaw-

skim Powiślu. W parku rozstawiono 302 

namioty, które zajmowali przedstawi-

ciele placówek naukowych, różnych 

firm, organizacji oraz szkół. 

W namiotach można było wykonać sze-

reg doświadczeń oraz zapoznać się 

z informatorami. Nasza szkoła po raz 

kolejny miała swoje stanowisko - namiot 

nr 63. Uczniowie pod kierunkiem na-

uczyciela fizyki, Pani Marii Dobkow-

skiej, pokazywali bardzo ciekawe do-

świadczenia. Tematem przewodnim prezentowanych przez nich do-

świadczeń były różne sposoby wytwarzania energii elektrycznej. Dużą 

atrakcją tegorocznego pikniku była możliwość otrzymania różnego  

rodzaju informatorów, np. turystycznych dotyczących Mazowsza. 

Rozdawano również gadżety, takie jak smycze, długopisy, koszulki, 

breloczki czy przypinki.  

Cały piknik mimo niesprzyjającej pogody był udaną, bardzo inte-

resującą i pouczającą imprezą naukową.  

 

  

 

 

 

Magdalena 

Wilim,  

klasa 4b 
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Piknik Naukowy przy Stadionie Narodowym 
 

9 maja odbył się Piknik Naukowy przy Stadionie Narodowym. Nasza 

szkoła jak co roku miała własne stanowisko. Tematem tegorocznego 

pikniku było światło.  

Na naszym stanowisku można było stworzyć pokazane na kartkach cienie 

z różnych przedmiotów, np. z papieru toaletowego. Pokazywaliśmy 

również, jak działa system dwójkowy, czyli jak komputer oblicza nasz 

wiek. Był też sprzęt do oglądania plam na Słońcu, choć nie zawsze 

mogliśmy je zobaczyć z powodu chmur przesłaniających niebo. Te pokazy 

przygotowała nasza szkoła podstawowa,  natomiast gimnazjaliści zrobili 

kilka kamer obscura. Gdy patrzyło się przez nie, świat był do góry nogami. 

Zaprezentowano również sprzęt do przyglądania się różnym przedmiotom. 

Co ciekawe, po dokładniejszej obserwacji okazywało się, że nasz wzrok 

wprowadza nas czasem w błąd. Przygotowano też różnokolorowe kartki, 

przez które obserwowany świat był innego koloru. 

Uważam, że tegoroczny piknik był ciekawy i można było się dużo 

nauczyć. 
 

     Aleksandra Kiełkiewicz, klasa 6a 
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fot. Aleksandra Maciszewska 

 


