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Drodzy Czytelnicy!

M

am przyjemność przekazać w Państwa
ręce pierwszy powakacyjny numer
„Fizyki w Szkole”. Kiedyś Mickiewicz
mówił, że wiara i czucie silniej mówi do niego
niż mędrca szkiełko i oko. O jakim szkle mógł
myśleć? Ogólnie chodziło o soczewki. W pierwszym rzędzie mogło chodzić o soczewki wmontowywane w lunety. Ten holenderski wynalazek
nie tylko miał wpływ na sztukę wojenną i nawigację, lecz także zmienił obraz Wszechświata.
Holendrzy są też wynalazcami innego przyrządu, w którego skład wchodzą soczewki. Tym
przyrządem jest mikroskop. Na salony światowej
nauki wprowadził go Antoni van Leeuwenhoek.
Mimo, że jest to dość stary wynalazek, to jednak wciąż się rozwija. Opracowywane są nowe
techniki obrazowywania, a wielkim przełomem
w mikroskopii było wprowadzenie kamery CCD
i technik komputerowych. Jedną z nowych technik mikroskopii są mikroskopia fluorescencyjna i mikroskopia konfokalna. Jest nim poświęcony artykuł Tadeusza Kubiaka „Mikroświat
w powiększeniu”, do którego lektury serdecznie
zapraszam.
W tym wydaniu większość artykułów poświęconych jest dydaktyce, co jest zrozumiałe biorąc
pod uwagę, że zaczyna się kolejny rok szkolny.
Jak uczyć by nas rozumiano – pyta w artykule
pod tym tytułem Przemysław Krakowiak. Odpowiedź może Was zaskoczyć.
Jeśli ktoś będzie szukał inspiracji do doświadczeń i eksperymentów znajdzie je w artykule Stanisława Bednarka „Namiocik wodny” i Andrzeja
Sokolowskiego „Interaktywne eksperymenty”
Polecamy też artykuł problemowy Jana Kurzyka – „Wahadło nie takie proste”, w którym
autor omawia dokładnie zagadnienie drgań kulki
zawieszonej na sznurku. Kulka nie jest tak naprawdę wahadłem matematycznym, bo takiego
nie ma, ale wahadłem fizycznym i to tłumionym.
Jeśli któryś z czytelników będzie kiedyś na Politechnice Warszawskiej w Labolatorium Fizyki I, to z pewnością natknie się na to ćwiczenie,
a wtedy wiedza zawarta we wspomnianym artykule z pewnością mu się przyda.
Kończąc tradycyjnie życzę udanej lektury!
			
			W imieniu redakcji
Zbigniew Wiśniewski

Fizyka wczoraj, dziś, jutro
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Mikroświat w powiększeniu, czyli
tajniki mikroskopii fluorescencyjnej
i konfokalnej  Tomasz Kubiak

Klasyczna mikroskopia optyczna przyczyniła się do fundamentalnych odkryć w zakresie nauk biomedycznych. Prawdziwym
przełomem okazało się jednak wprowadzenie do laboratoriów mikroskopów fluorescencyjnych.

Z naszych lekcji
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Namiocik lub parasol wodny, czyli fizyka w zlewie
kuchennym  Stanisław Bednarek
Jak uczyć by nas rozumiano?  Przemysław Krakowiak

Jest tylko jedna rzecz, która dotrze do uczniów lepiej niż nauka
– popkultura. Dlatego szukajmy przykładów w filmach, muzyce,
sprawdzając to, co możliwe lub niemożliwe, ale popularne w Internecie.
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CREDO-Maze: promieniowanie kosmiczne a fizyka cząstek
elementarnych  Tadeusz Wibig
Albert Einstein (1879-1955) – ruchy Browna  Tadeusz Wibig
Interaktywne eksperymenty badające zmianę długości
i prędkości fali świetlnej  Andrzej Sokolowski
Wahadło nie takie proste  Jan Kurzyk

Wykonując z uczniami lub studentami ćwiczenie, którego celem
jest wyznaczenie wartości przyśpieszenia ziemskiego za pomocą
wahadła korzystamy zwykle ze wzoru na okres drgań harmonicznych wahadła prostego zwanego też wahadłem matematycznym.
Tym samym godzimy się na to, że popełniamy szereg błędów
systematycznych będących konsekwencją zastosowanych przybliżeń.
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Tarcie toczne czy raczej opór toczny? (Miniatura
dydaktyczna)  Waldemar Reńda
Kilka uwag o nauczaniu fizyki w oparciu o raport Johna
Hattiego  Kazimierz Mikulski

Astronomia dla każdego
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Astronomiczna rachuba czasu. Cz. 1
 Marcin Wesołowski

Astronomia jest jedną z najstarszych nauk zajmujących się wyjaśnianiem i analizą ruchów ciał niebieskich. Jednym z fundamentalnych problemów astronomii jest astronomiczna rachuba czasu
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