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Drodzy Czytelnicy!

P

onieważ jest to ostatni numer
„Fizyki w Szkole” w roku 2019
i w Państwa ręce trafi on w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, więc
niniejszym składam Państwu życzenia zdrowych pogodnych i rodzinnych
świąt. Jednocześnie jak zwykle chciałbym zachęcić do lektury naszego magazynu. Na początku chciałbym polecić
Państwu artykuł „Od biofizyki układu
wzrokowego do złudzeń optycznych”.
Właściwie sam tytuł mówi o czym jest
artykuł. Autor tym razem skupił się na
działaniu narządu, dzięki któremu pobieramy 90% informacji - naszego oka.
Autor omówił bardzo szczegółowo jego
budowę, sposób w jaki rozpoznajemy barwy. Na przykład wyjaśnił istotę
koloru czarnego. Omówione zostały
też procesy interpretowania informacji
świetlnej przez mózg. Szczególnie dużo
uwagi poświęcono iluzjom optycznym.
Ten temat nigdy nie jest nudny. Innym
zaskakującym zjawiskiem są paradoksy.
Paradoksy nie są złudzeniami. Istnieją naprawdę, ale są trudne do pogodzenia ze zdrowym rozsądkiem i to im poświęcony jest kolejny artykuł pt. „Paradoksy szczególnej teorii względności”
Jest to już ostatni artykuł z tego cyklu.
Z zagadnień dydaktycznych na uwagę zasługuje artykuł Andrzeja Sokołowskiego. Autor zajmuje się w nim
jednym z najważniejszych problemów
dydaktycznych. Otóż analizuje on zagadnienia związane z procesami zapamiętywania. Nie muszę mówić, jak
ważny jest to proces. W końcu wszyscy
chcemy, aby uczniowie coś z naszych
lekcji zapamiętali.
Kończąc jak zwykle życzę miłej lektury.
W imieniu redakcji
Zbigniew Wiśniewski
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„Zagubiona przyszłość”, czyli o realności sił pozornych ¢ Tadeusz Wibig
Na małych karuzelach na placach zabaw dla małych dzieci stoją czasem platformy, które można obracać wedle woli. Każdy wie, że jeśli bardzo się je rozkręci, ci którzy nie trzymają się bardzo mocno zaczną spadać (od środka). Dla
kręcących się dzieci siła odśrodkowa nie stanowi problemu. A potem idą do
szkoły i okazuje się, że świat jest bardziej skomplikowany, niż się przypuszcza.

Fizyka wczoraj, dziś, jutro
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Od biofizyki układu wzrokowego do złudzeń optycznych ¢ Tomasz Kubiak
Paradoksy szczególnej teorii względności. Część VI
¢ Jan Kurzyk

Z naszych lekcji
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Życie bez grawitacji ¢ Arleta Biegańska
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Foton – cóż to takiego? ¢ Waldemar Reńda

Czynniki wpływające na zapamiętywanie wiedzy.
Wnioski z aktualnych badań i wskazówki dydaktyczne
¢ Andrzej Sokołowski

Wojewódzki Konkurs Fizyczny (wkf) w szkole podstawowej
¢ Alicja Szymańska

Geofizyka
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Badanie właściwości fizyko-chemicznych meteorytu
za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego ¢ Marcin Wesołowski, Wioletta Kondziołka
Jest całkiem możliwe, że niektóre meteoryty spadające na Ziemię pochodzą z innego układu planetarnego.
Warto szczegółowo analizować i badać strukturę
meteorytu, ponieważ znajdujemy w nich mikroskopijne cząstki stałe powstałe przed powstaniem naszego
Układu Słonecznego.
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Ziemia planeta wyjątkowa – cz. 10. Oceany
¢ Zbigniew Wiśniewski
Ziemia oglądana z Kosmosu, a ściśle z perspektywy
satelitów ją otaczających, jest kolorowa z przewagą
niebieskiego. Ten kolor wynika z obecności oceanów.
Czym są oceany?
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Pływy ¢ Jerzy Kuczyński
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