
 

 

W dniach 14-16 maja 2019 r. w naszej szkole odbył się Festiwal Nauki. 

Był on podsumowaniem Projektu ,,Naukowa Ekspedycja w Gminie Bochnia''. 

Wydarzenie to było wspólnym przedsięwzięciem całej społeczności szkolnej, 

jednak na czele Festiwalu stanęli ósmoklasiści, którzy w przystępny sposób 

przybliżyli swoim młodszym kolegom oraz zaproszonym gościom i rodzicom wiedzę 

związaną z: chemią, biologią, fizyką i matematyką.  

Pierwszego dnia (14.05.2019r.) na naszym szkolnym korytarzu pojawiły się 

trzy stoiska z różnych dziedzin. Pierwsze,  co zobaczyli uczniowie z młodszych klas, 

to wielkie i kolorowe stanowisko z biologii wypełnione przeróżnymi modelami 

anatomicznymi człowieka. Dzieci mogły porównywać żołądek zdrowy, jak i z owrzo-

dzeniami, a także dzięki mikroskopom poznać świat przyrody z zupełnie innej 

perspektywy. Zaobserwowaliśmy również, że największym zainteresowaniem cieszył 

się model za pomocą, którego wszyscy mogli poczuć się niczym chirurdzy na sali 

operacyjnej.  

A to wszystko na naszym korytarzu!  

Nasze stanowiska były wyposażone w lunety oraz lornetki, które zachęcały 

do obserwacji otaczającej nas przyrody. Byliśmy pod wrażeniem, jak wiele obiektów 

na zewnątrz, nie jest dla nas zauważalna na pierwszy rzut oka. Wszyscy wykazali 

duże zainteresowanie informacjami na temat tego, na co należy uważać, kiedy 

przebywamy na łonie natury, a konkretnie w lesie. Kolejnym punktem Festiwalu 

było stoisko fizyczne, na którym bez problemu uczniowie młodszych klas zrozumieli 

działanie elektrostatyki za pomocą maszyny Van de Graffa.  Łatwo było też nauczyć 

się obsługi kinematografu i zdobyć umiejętność  tworzenia obrazu filmowego. Dzieci 

z radością testowały swoją siłę poprzez próbę rozdzielania dwóch przyciągających 

się wzajemnie magnesów. Koleżanki z ósmej klasy obdarzyły ich też sporą 

dawką powalających informacji o wszechświecie. Szczególną  uwagę pod koniec 

dnia przykuł fantastyczny pokaz, znany nam też jako chemiczna lokomotywa. 

Ósmoklasiści zakasali rękawy, wbili się w fartuchy, okulary oraz rękawiczki 

i odważnie wlali kwas do wody otrzymując przy pomocy dodatkowej szczypty metalu 

mieszaninę piorunującą. Każde z doświadczeń bardzo zaciekawiło przedszkolaków 

z grupy ,,Pszczółek" jak i uczniów z klas IV-VI. Na pokazie chemicznym dziewczyny 

prezentowały między innymi "płonące ręce"  przy użyciu mydlin propanu. Dodatkowo 



 

wszystkich zachwycił fakt, iż każdy mógł spróbować tego dosłownie na własnych 

rękach!  

Nasze chemiczki dostarczyły nam również wrażeń, wykonując pastę dla słonia, 

która narobiła zarówno dużo bałaganu jak i  zamieszania wśród najmłodszej widowni. 

Zgodnie z nazwą - jej rozmiary były ponadprzeciętne.   

Następny dzień (15.05.2019 r.) rozpoczęliśmy matematyczną dawką emocji 

przy zorganizowanej grze strategicznej, która przekonała do matematyki niejednego 

ucznia. I tym razem towarzyszyły nam doświadczenia wykonywane przez starszych 

kolegów, obserwowanych przez najmłodszych uczniów naszej szkoły i ich rodziców. 

Na uwagę publiczności zasłużyły stacje matematyczne, głównie w nowej sali 

przedmiotowej, bogato wyposażonej w nowe pomoce naukowe, zakupione w ramach 

Projektu np. laptopy, monitor interaktywny.  

Ostatni dzień niecodziennych zajęć w ramach Festiwalu (16.05.2019r.) rozpo-

czął się od rozwiązywania zagadek logicznych zwanych ŁAMIGŁÓWKAMI JAPOŃSKIMI. 

Uczestnicy mogli odczytać zagadki zapisane w postaci kodów QR. Najciekawszym 

i najzabawniejszym zadaniem matematycznym dla wszystkich zgromadzonych była 

zabawa „Skaczące żabki”. Uczniowie zostali podzieleni na dwie równe grupy 

(chłopcy kontra dziewczęta). Wszyscy byli zwycięzcami, bo nagrodą była świetna 

zabawa i zdobycie umiejętności strategicznych i kooperacyjnych.  

Ponadto w ciągu tych trzech dni wspólnej edukacyjnej zabawy zgromadzeni 

mogli obejrzeć wszystkie zdjęcia z przeprowadzonych zajęć w trakcie trwania 

Projektu.   

Bezdyskusyjnie najciekawszym punktem całego Festiwalu okazało się 

połączenie nauki z gastronomią w postaci przygotowania popcornu oraz waty 

cukrowej. Było to zarówno podziękowaniem dla nas za cały okres efektywnej pracy 

w ramach Projektu ”Naukowej Ekspedycji w Gminie Bochnia", jak i dla naszej 

widowni z młodszych klas i zaproszonych gości. 

Pomimo ciężkiej pracy włożonej w przygotowania – Festiwal Nauki będziemy 

wspominać z uśmiechem na twarzach, jako wyjątkowe doświadczenie poznawania 

przedmiotów ścisłych. 

Takie wydarzenie na długo zapisze się w pamięci każdego z nas! 

 

 


