FESTIWAL NAUKI

10 maja w naszym gimnazjum odbył się dobrze nam znany Festiwal Nauki. Jest to jedna z wielu
imprez, jakie odbywają się w naszej szkole. Jednak festiwal jest w pewien sposób wyjątkowy.
Dlatego, że jak mówi nam sama nazwa, jest to święto nauki, czyli dzień poświęcony wiedzy,
którą do tej pory udało nam się zgromadzić. To również chwila, kiedy uczniowie klas drugich
prezentują swoje projekty edukacyjne, które przygotowywali w bieżącym roku szkolnym pod
kierunkiem nauczycieli. Tego dnia odbywa się także tak zwany dzień otwarty szkoły, kiedy do
naszego gimnazjum przybywają uczniowie z klas szóstych szkół podstawowych, aby zwiedzić
placówkę.

Poprzez prezentacje, wystawy, konkursy gimnazjaliści mogli dowiedzieć się m.in. jak
zmieniała się moda na przestrzeni wieków, jak udzielić potrzebującym pierwszej pomocy, jakie
były początki filmu, co znaczy zjawisko grawitacji. Mogli też poznać mistrzów sportu z
poprzedniej dekady czy wybrać trasę wycieczki rowerowej niekoniecznie przez trzy
województwa. Młodzież miała też możliwość obejrzeć prezentację o naszym papieżu Janie
Pawle II czy wyprawie na Księżyc. Kształcono słownictwo z języka angielskiego - poznając
idiomy oraz niemieckiego poprzez multimedialną wycieczkę do Berlina. Uczniowie wzięli udział
w konkursie „Pięknego czytania” oraz mogli sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą zdrowego
odżywiania. Natomiast na szkolnym korytarzu można podziwiać graffiti uczniów- logo szkoły.
Program był różnorodny i bogaty. Zainteresowaniem cieszyły się pokazy z fizyki. Na twarzach
szóstoklasistów malował się uśmiech oraz zdziwienie. Zaprezentowano wiele niesamowitych
doświadczeń fizycznych, w których udział wzięli ochotnicy, a takich nie brakowało.
Na pokazach doświadczeń chemicznych było jak co roku wybuchowo i bardzo kolorowo.
Szóstoklasiści już na samym wstępie dowiedzieli się jak fascynująca jest chemia. Poznali
właściwości gazów, działanie wskaźników oraz sposoby reagowania poszczególnych
substancji. Na koniec prezentacji zostały rozdane dyplomy wszystkim, którzy aktywnie
uczestniczyli w doświadczeniach i z entuzjazmem odpowiadali na postawione pytania. Dyplom
ten, uczniowie będą mogli przynieść na ich pierwszą w gimnazjum lekcję chemii, a w zamian za
to otrzymają we wrześniu pozytywną ocenę z tego przedmiotu.
Przyszli gimnazjaliści wzięli też udział w konkursowych zmaganiach z językiem ojczystym pt.:
„Moda na polski”, którego zadaniem było uwrażliwienie młodzieży na piękno i poprawność
języka. Uczniowie rywalizowali w trzech drużynach o tytuł Mistrza Mowy Polskiej, odpowiadając
na zawiłe pytania dotyczące polskiej gramatyki, frazeologii czy literatury. Bawili się przy tym
wesoło prezentując widzom kalambury.
Festiwal Nauki to dzień, na który czekamy, aby poszerzyć swoją wiedzę z różnych dziedzin
nauki w bardzo atrakcyjny dla nas sposób.
Wiktoria
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