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IX  DOLNO ŚLĄSKI  FESTIWAL NAUKI  
 

WROCŁAW  14-21 WRZEŚNIA 2006 
 

 
W     N U M E R Z E: 

 

Co moŜna zobaczyć w ramach Festiwalu? 
 

              WYWIAD  Z  NAUCZYCIELEM   Po wiedzę na skróty  
 

Warszawa-Tokio-Warszawa 
 

J a p o n i a – Kraj  Kwitnącej Wiśni 
 

CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA NAUKI 

Nasze  sondy      H U M O R 
 

 



 
 

Witamy Was serdecznie po wakacjach!!! Mamy nadzieję,  
Ŝe wypoczęliście i ochoczo zabierzecie się do pracy w tym roku 
szkolnym. śyczymy Wam jak najlepszych wyników w nauce, aby 
zdobywanie wiedzy przychodziło łatwo i przyjemnie… 

W tym roku nasza szkoła bierze czynny udział w IX Dolnośląskim 
Festiwalu Nauki, będąc „Na Tropach Wiedzy” w czasie dwóch 
pokazów interaktywnych. Tegoroczne święto nauki to ponad 600 
imprez w 200 róŜnych miejscach spotkań. Naukowcy w przystępny i 
ciekawy sposób wyjaśnią szereg zjawisk, które nie zawsze 
rozumiemy. Odpowiedzą na pytania, które nas nurtują, pokaŜą 
zdumiewające eksperymenty. Serdecznie zapraszamy do udziału w 
tych festiwalowych spotkaniach, wszak jesteśmy przyszłymi 
naukowcami!  

      
Redakcja 
 

 
W CZYM WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 

 
-  14.09 godz. 10.15 - wykład prof. Jana Miodka 
„Co w języku moŜna przewidzieć” (Aula 
Leopoldyńska UWr) 
-  18.09 godz. 12.30 - pokaz „Piosenki Grechuty” 
(PWST, ul. Braniborska) 
-  18.09  godz. 13.15 - „Średniowieczny Wrocław 
– miasto i kamienice” (Politechnika, ul. Prusa) 
-  19.09 godz. 11.15 - prezentacja „Jak 
będziemy podróŜować po Wrocławiu w 
przyszłości?” (Politechnika, ul. WybrzeŜe 
Wyspiańskiego 27, s. 301) 
-  19.09 godz.14.30 -  wycieczka „Zabytki na 
Ostrowie Tumskim” (Pl. Katedralny, wejście do 
Katedry) 
- 20.09 godz. 9.00 - pokaz „I ty moŜesz zostać 
chemikiem” (Politechnika ul. Łukasiewicza 2, s. 212) 
-  21. 09 godz. 15.00 - zwiedzanie Muzeum 
Anatomicznego (Akademia Medyczna). 
Szczegółowy program festiwalu na stronie: 

                        www.festiwal.wroc.pl 



 
 

 
 
 

    panią Lukrecją Jakubek 
 

- Dzień dobry. Chciałyby śmy zadać Pani kilka pyta ń  
odno śnie IX Dolno śląskiego Festiwalu Nauki. 
- Proszę bardzo. 
- Co będzie główn ą atrakcj ą Festiwalu? 
- W naszej szkole odbędą się dwa interaktywne pokazy dla uczniów  
klas V i VI. Pierwszy pokaz -  „Czy warto kupić mikroskop? Grzyby, których nie 
dostrzegamy”, drugi „DNA na talerzu”. Na pierwszym pokazie gościć będziemy 
uczniów z czterech sąsiednich szkół.  
- Czy nasza szkoła przygotowała dla go ści jakie ś imprezy? 
- Tak, przedstawienie „Kto ma pszczoły, ten ma miód”, prezentacje 
multimedialne o locie Bolesława Orlińskiego i o Japonii, wystawę „Zwierzęta 
inŜynierami”  
- Jak długo b ędzie trwał Festiwal? 
- W naszej szkole jeden dzień, a we Wrocławiu od 14 do 21 września. 
- Co naszej szkole daje udział w Festiwalu? 
- Po pierwsze to dla nas  wyróŜnienie, po drugie mamy moŜliwość uczestnictwa 
w pokazach interaktywnych, czyli czynnie bierzemy udział w tej naukowej 
imprezie.   
- Podobno dla uczestników pokazu planowane s ą konkursy, czy tak ? 
- Tak i gorąco zachęcam Was do udziału w nich. Pierwszy konkurs to 
indywidualny konkurs polonistyczny na najciekawszą relację z pokazów 
interaktywnych odbywających się w naszej szkole. Relacje zostaną 
zamieszczone na blogu. Drugi -  to konkurs grupowy (grupy 3 osobowe)  
na najciekawszą prezentację multimedialną z pokazów. Dla zachęty  
dodam, Ŝe nagrodą w obu konkursach są odtwarzacze MP3. 
- Dziękujemy za rozmow ę i ju Ŝ  same ciekawe jeste śmy tych pokazów.  
- Ja równieŜ dziękuję i zapraszam na Festiwal. 

 

Rozmawiały Ola Nagajek i Aleksandra Stawecka z kl. 5d 
 

 
 

Chcesz szybko dotrzeć do potrzebnej informacji korzystaj z wyszukiwarki Google.  
Google to najobszerniejsza wyszukiwarka w sieci. Przydatne opcje: 
Szukaj w Internecie - wyszukuje strony we wszystkich językach 
Szukaj na stronach kategorii Polski - wyszukuje jedynie na polskich stronach  
Szczęśliwy Traf - wyświetla najczęściej oglądaną stronę pasującą do wpisanego hasła 
Grafika - szuka jedynie obrazów 
Kalkulator - aby uŜyć funkcji kalkulatora wbudowanej w przeglądarkę Google, 
wystarczy wprowadzić działanie matematyczne w polu wyszukiwania i nacisnąć klawisz 
Enter lub kliknąć przycisk „Szukaj w Gogle”. 
Typy plików - Oprócz stron HTML Google wyszukuje obecnie informacje w plikach 12 
formatów. Aby wyświetlić wyniki wyszukiwania o określonym typie pliku (na przykład linki 
do plików PDF), wystarczy wpisać w polu wyszukiwania filetype: (na przykład filetype: 
pdf) wraz z wyszukiwanymi hasłami.             Mikołaj Dzięciołowski kl. 5d 



L o t  Warszawa L o t  Warszawa L o t  Warszawa L o t  Warszawa –––– Tokio  Tokio  Tokio  Tokio ---- Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa    
Tu, gdzie teraz są bloki, łąki, ulice, sklepy i boiska, nie wiem  

czy wiecie, ale kiedyś było lotnisko. Stąd teŜ nazwa szkoły pułkownika pilota 

Bolesław Orlińskiego. 25 września 2006r. będziemy obchodzić 80 rocznicę  

lotu Bolesława Orlińskiego i Leonarda Kubiaka: Warszawa-Tokio-Warszawa.  

 80 lat temu Orliński podjął się wielkiego wyzwania, a mianowicie  

postanowił przelecieć długą trasę ParyŜ-Tokio-Warszawa. Lecz ten lot się  

nie udał, Orliński rozbił samolot na granicy czeskiej. Wrócił do Warszawy  

i po paru tygodniach znów wyleciał, lecz tym razem trasa była inna: Warszawa-

Tokio-Warszawa. Bolesław Orliński wraz z Leonardem Kubiakiem (mechanikiem)  

wylecieli w pochmurny dzień. Tym razem się udało!!! ☺ Szczęśliwe dolecieli do 

Tokio. Japończycy byli bardzo gościnni dla przybyszy. W tamtych czasach o 

Orlińskim mówił cały świat, poniewaŜ on jako pierwszy dokonał czegoś takiego. 

      Magda Klonowska, kl. 5d 
 

Jeśli interesuje Was historia tego lotu, sięgnijcie do ksiąŜki naszego  
patrona „Do krainy wschodzącego słońca”, w której opisał tę  
fascynującą podniebną podróŜ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S T O L I C A – Tokio 
 

J Ę Z Y K – japo ński 
 

R E L I G I A – buddyzm 
 

W A L U T A – jen 
 

L U D N O Ś Ć – 126 772 000 
 

 O B S Z A R – 377 835 km 2 

 

 
 



Nazwa kraju, który my zwykliśmy nazywać Japonią, czy teŜ Krajem 
Kwitnącej Wiśni, składa się z dwóch chińskich znaków: 
Ni (słońce) i hon (początek, źródło), dlatego teŜ Nihon (Nippon) często 
tłumaczy się w poetyckim znaczeniu jako „Kraj Wschodzącego Słońca” 
 
       Japonia  jest krajem połoŜonym na ok. 3900 wyspach.  
       Większość z tych wysp jest bardzo małego rozmiaru.  
       Największe cztery wyspy tworzące terytorium Japonii to:  
       Honsiu, Hokkaido, Kiusiu, Sikoku. Całkowita powierzchnia  
       Japonii jest nieco większa niŜ obszar Wielkiej Brytanii. 

 
 

  TOKIO  jest prawdopodobnie najwi ększym miastem 
świata: około 40 milionów ludzi mieszka w obr ębie  
50 km od centrum stolicy. Jest ono tak Ŝe jednym  
z głównych centrów finansowych świata i siedzib ą  
wielu przemysłowych gigantów. 

HYMN  KRAJU 

Kimigayo Kimigayo Kimigayo Kimigayo     
Kimi ga yo wa  
Chiyo-ni yachiyo-ni  
Sazareishi-no  
Iwao to nari te  
Koke-no musu made  

 
 

 
 

Chryzantema, jako drugi po kwiecie wiśni symbol Japonii, jest 
obecna w wielu elementach kulturowych tego kraju. Jako odwieczny 
symbol rodziny cesarskiej, od dawna zdobiła i zdobi wiele 
przedmiotów. Szesnastopłatkowa złota chryzantema, znajdująca się 
na cesarskiej fladze, stała się więc godłem całej Japonii. MoŜemy ją 
odnaleźć na współczesnych paszportach, do 1947 roku, podczas 
budowania ideologii zdobiła praktycznie kaŜdy znaczek pocztowy. 
W okresie II Wojny Światowej jej 
 wzorek zdobił kaŜdy japoński karabin.  

Współcześnie hodowla tego kwiatu jest wyzwaniem dla ogrodników,  
a podsumowaniem zawodów są konkursy odbywające się kaŜdej jesieni. 
 

Opracowała Klaudia śuchowska z kl. 5d na podstawie strony: http://www.wisnia.xt.pl 
 

Japoński hymn Kimigayo (nazwa pochodzi od 
pierwszego wersu pieśni) to jeden z najkrótszych  
i najstarszych hymnów świata. Został uznany za  
hymn narodowy stosunkowo późno, bo w 1888 roku. 
Natomiast jego słowa pochodzą z X-wiecznego 
wyboru poezji Kokinshu. Zostały one nieco zmienione 
na potrzeby hymnu, mianowicie pierwszy wers mówił 
oryginalnie "Oby mój miły Ŝył długie lat tysiące...".  
Co się tyczy współczesnego przesłania hymnu, jego 
treść mówi:„Rządy cesarza niech trwają lat tysiące,  
aŜ ten Ŝwir drobny mocą wieków w skałę się przemieni  
i mchem porośnie gęstym.”  
 



 
 
 
 
 
 

P    Jak du Ŝe jest Sło ńce?  
O    Sło ńce ma średnic ę około 1.320.000 km . Jest około  
1,3 miliona razy wi ększe od Ziemi. 
 
P    Kiedy ludzie po raz pierwszy wyl ądowali na ksi ęŜycu?  
O   Pojazd kosmiczny Apollo 11 wyleciał w przestrze ń  
kosmiczn ą w lipcu  1969r. Wyniosła go rakieta Saturn.  
Na ksi ęŜycu stan ęli wtedy Neil Armstrong i Edwin Aldrin . 
  
P    Jak powstały kontynenty?   
O    Uczeni s ą przekonani, Ŝe kontynenty powstały z jednego  
wielkiego  l ądu zwanego Pangen. L ąd ów połamał si ę na  
mniejsze fragmenty które dryfowały, a Ŝ znalazły si ę  
tam, gdzie znajduj ą si ę do dzi ś.    
 
P  Jaki jest najwi ększy kraj na świecie?  
O  Najwi ększym krajem na świecie jest Rosja.  
Jej powierzchnia wynosi 17.075.400 km 2         
 
P W jakim miejscu na ziemi spada najmniej deszczu?  
O Najsuchszym miejscem na ziemi jest Arika w Chile,  
gdzie spada nie wi ęcej ni Ŝ 1/10 milimetra deszczu rocznie. 
 
B Jakie jest najwi ększe jezioro świata?  
O  Najwi ększym jeziorem świata jest Jezioro Górne  
w Ameryce Północnej, którego obszar wynosi a Ŝ 82.350 km2.  
Inne wielkie jeziora to wła ściwie morza-s ą pełne słonej  
Wody np. Morze Kaspijskie. 
 
P  Jak ą cz ęść kuli ziemskiej pokrywaj ą oceany?  
O  Oceany pokrywaj ą a Ŝ 71% kuli ziemskiej!!! 
 
P  Ile jest minerałów?  
O  Na Ziemi jest ok. 3000 ró Ŝnych minerałów. Ka Ŝdy  
z nich zawiera inne substancje chemiczne. Niektóre zwłaszcza  
te, które tworz ą skały s ą bardzo pospolite(granit, wapie ń,  
łupek, piryt, krzemie ń piaskowiec…). Inne, np. kamienie  
szlachetne (diament, szmaragd, szafir, rubin) oraz złoto  
i srebro s ą rzadki i przez to cenne. Minerały słu Ŝą do  
wyrobu wielu przedmiotów np. grafit ołówka, termome try rt ęć. 
 
P Jak szybko mno Ŝą si ę myszy?  
O  Siedmiotygodniowa samica mo Ŝe ju Ŝ rodzi ć młode.  
Jednorazowo  samica  rodzi 10 młodych . Jedna samica  
w ci ągu roku  moŜe mie ć a Ŝ ponad setk ę młodych! 
 

Zebrał dla Was Mirek Sadowski z kl.5e 



 

                                                           

 
 

Wakacje za nami, ale wspomnienia zawsze pozostają.  
Zapytaliśmy kilkoro nauczycieli i uczniów:  „Gdzie przebywali  
w lipcu i sierpniu?” Okazało się, Ŝe najchętniej wypoczywamy  
nad morzem (12 osób na 52), potem w górach i za granicą  
(po 8), lubimy takŜe jeziora (6 osób). 
A oto wakacyjne ośrodki wypoczynku naszych „przełoŜonych”: 
-  Katarzyna Walkowiak: góry, Dunajec, ogródek. 
-  Violetta Szewczyk: Bieszczady. 
-  Ewa śmidzińska: Dom. 
-  Małgorzata Wcisło: Przesieka, Duszniki, Sława. 
-  Ewa KrzyŜaniak: Bory Tucholskie. 
-  Marek Palica: Rewal, Jastrzębia Góra. 
-  Krystyna Zagórska: Oborniki, Rewal, New York. 

 
     Sondę przeprowadziły: 
    Magdalena Klonowska i Marta śółtańska, kl. 5d 
 

 

 
 
 

Rok szkolny rozpoczęty i z pewnością jesteście pełni chęci do 
nauki, ale czy lubicie się uczyć? O to właśnie zapytaliśmy Was  
w kolejnej naszej sondzie. Wzięło w niej udział 65 uczniów naszej 
szkoły. Do wyboru były odpowiedzi: 
- Pół na pół – i tak odpowiedziało 28 osób, 
- Tak – tę odpowiedź wybrało 23 uczniów, 
- Nie – tę odpowiedź wybrało najmniej osób,  otrzymała tylko  
            14 głosów. 
 

Powodzenia na ścieŜkach wiedzy Ŝyczą: 
Olga Roman i Paulina Hnida z kl. 6a,  
które dla Was tę sondę przeprowadziły 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Nocą Fąfara pokazuje synowi gwiazdy i mówi: 
- Jasiu, to jest Wielka Niedźwiedzica. 
Jasio przytakuje głową, a po chwili pyta: 
- Więc po to wystrzeliwują te róŜne satelity,  
Ŝeby jej dowoziły jedzenie? 

 
Rozmawiają dwie sąsiadki: 
- Mój synek powiedział, Ŝe jak dorośnie 
To będzie kosmonautą i poleci na Marsa. 
- Ten łobuz? Biedni Marsjanie, trzeba ich  
jakoś ostrzec! 
 

Pewnego razu Słońce zapytało KsięŜyca: 
- Dlaczego jesteś taki blady? 
- TeŜ byłbyś taki blady, gdybyś całe Ŝycie 
pracował na nocnej zmianie. 

 
Rakieta z Ziemi wylądowała na Marsie. 
Kosmonauta wychodzi na zewnątrz  
I widzi małego ludzika. 
- Witaj rolniku! – mówi ludzik. 
- Dlaczego „rolniku”? Jestem inŜynierem! - protestuje 
  kosmonauta. 
- Ale zanim tu przybyłeś pracowałeś na Ziemi, nie? 
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