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Drodzy Czytelnicy!
ddajemy wam w ręce, ostatni w tym roku, numer „Fizyki
w Szkole”. Rok ten nie należał do
łatwych. Na pewno najważniejszą rzeczą zapamiętaną w tym roku była pandemia. Ze słowem pandemia w oświacie
nierozerwalnie wiąże się termin zdalne
nauczanie. Pojęcie to ma złą sławę zarówno wśród nauczycieli jak i wśród
uczniów. Na szczęście udało nam się
przetrwać ten trudny czas i szczęśliwie
dotrzeć do końca roku. Miejmy nadzieje,
że przyszły będzie lepszy.
W tym numerze do grona naszych
autorek dołączyła Pani Joanna Zalipska z NCBJ. Swój pierwszy artykuł
poświęciła fizyce neutrin. Są to jedne
z najbardziej fascynujących cząstek elementarnych. Ich niezwykła przenikliwość, a jednocześnie wszechobecność
od dawna rozpalają umysły naukowców i pasjonatów nauki. Deficyt neutrin
słonecznych był swego czasu wielkim
problemem fizyków teoretycznych. Pani
Zalipska opisała przystępnie większość
tych zagadnień jednocześnie poszerzając
temat o współczesne detektory neutrin.
Innymi debiutantkami na łamach
„Fizyki w Szkole” są Panie Justyna Śliwińska i Joanna Nastula, które wspólnie
opublikowały artykuł o ruchu obrotowym Ziemi. Ten z pozoru banalny temat
kryje bowiem w sobie wiele zawiłości.
Przede wszystkim prędkość wirowania
Ziemi wcale nie jest stała. Zmienia się
bowiem zarówno w krótkim, jak i dłuższym czasie. Wynika to zarówno z oddziaływań z innymi obiektami w naszym
Układzie Słonecznym, jak i z elastycznej
do pewnego stopnia natury samej Ziemi.
Osoby chcące się dowiedzieć więcej na
ten temat, jak też tego jakie ruch wirowy
Ziemi ma konsekwencje, zapraszam do
lektury tego artykułu. Innych, których
nie wymieniłem, także.
Na sam koniec w imieniu redakcji
chcę życzyć wszystkim naszym Czytelnikom Szczęśliwego Nowego Roku!
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Fizyka wczoraj, dziś, jutro
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Sposób na „zobaczenie” wiązań atomowych  PAP, Nauka w Polsce,
Karolina Duszczyk
Fizyczne podstawy badań rentgenowskich kości
i stawów  Tomasz Kubiak

Badania rentgenowskie już od ponad wieku są fundamentem diagnostyki medycznej. Ich rola zawsze
była szczególnie istotna w ortopedii i traumatologii.
Współcześnie trudno nawet wyobrazić sobie rozpoznanie złamania kości czy zwichnięcia stawu bez wykonania zdjęcia rtg.
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Żywoty fizyków. Robert Hooke (1635-1703)
 Tadeusz Wibig
O fizyce żeglowania  Marta Wacławczyk
Bipryzmat Fresnela w szkolnej edukacji
 Kazimierz Mikulski
Prawa fizyki a filozofia  Waldemar Reńda
O wiejskiej szkole  Jerzy Kuczyński
Jaka szkoła, jaka edukacja…  Waldemar Reńda

Astronomia dla każdego
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Znaczenie ruchu obrotowego Ziemi  Justyna
Śliwińska, Jolanta Nastula

Ruch obrotowy naszej planety obserwujemy
na co dzień. Ziemia cały czas się kręci, nieustannie
wpływając na nasze życie codzienne.
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Tajniki spintroniki  Wioletta Kopeć, Mirosław Sawczak

Współczesny rozwój techniki zapoczątkował również erę urządzeń, w których informacja niesiona jest przez zaledwie jeden elektron.
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