
Eksperyment – widzący kubek 
( do wykonania w obecności osoby dorosłej) 

 

Przygotuj : 

 Papierowy kubek 

 Gwóźdź 

 Karton przeźroczystego papieru 

 Taśmę klejącą 

 Czarny papier 

 Świeczkę 

 Zapałkę  

 

Wykonanie: 

1.Papierowy kubek wyklej od środka czarnym papierem. 

2.Gwoździem zrób dziurę w samym środku dna kubka. 

3. Na górę kubka naciągnij kawałek przeźroczystego papieru 

i przymocuj go od zewnątrz taśmą klejącą. 

4. Zapal świecę i zaciemnij pokój. 

5. Kubek weź do ręki i trzymaj go poziomo przed sobą tak, aby 

przeźroczysty papier skierowany był w twoją stronę, a dziura w dnie 

kubka w stronę świecy. 

 

Co się stanie? 

Na przeźroczystym papierze pojawi się obraz świecy stojącej na 

głowie. Gdy zgasimy świecę, obraz też zniknie. 

 

 

 



Dlaczego? 

Promienie światła rozchodzą się od świecy, przechodzą przez dziurę w 

spodzie kubka. Prostoliniowo rozchodzą się w kubku i łapane są przez 

przeźroczysty papier, gdzie odwzorowują obraz świecy stojącej do 

góry nogami. Obraz jest odwrócony, ponieważ promienie światła 

górnej części (płomienia świecy) napotykają na dolną część 

przeźroczystego papieru i odwrotnie. Gdy w ciemności zgasimy świecę 

obraz znika, ponieważ przedmiot widzimy tylko wtedy gdy jest 

oświetlony.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



KASZTAN JADALNY  

 

 

 

 

 

Pewnie pamiętacie, jak jesienią w przedszkolu robiliście ludziki z kasztanów. Czy wiecie jednak, że 

kasztany mogą być jadalne?  

Najwięcej drzew jadalnej odmiany tego orzecha rośnie na południu Europy i w Azji Mniejszej, a 

najsmaczniejsze można zjeść w Paryżu, na Placu Pigalle. Są one również sadzone w Polsce- na Pomorzu 

Zachodnim i Dolnym Śląsku. Mimo tego, nie są one w naszym kraju popularne i kupić je można tylko w 

niektórych sklepach. 

Świeże kasztany można jeść na surowo, a suszone należy upiec. Można z nich zrobić zupę, a masą 

kasztanową nadziewane są ciasta. 

Polecam próbować nowych smaków.  

 

Sara Abidi, klasa IIIB 
 

 

 

 

W artykule zawarto informacje podane na www.wikipedia.pl 



              Ochrona środowiska –odpady  
 

          5-go czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego. Ekolodzy od lat 

próbują zwrócić uwagę na problemy związane z ochroną środowiska, takie jak zanieczyszczenie wód i 

powietrza, powiększające się obszary pustyń, ocieplenie klimatu. Coraz większym problemem 

spowodowanym przez człowieka są rosnące góry odpadów.  

        Dziś w kilku punktach, chciałabym w moim artykule przedstawić parę zasad, które mogą nam 

pomóc w zmniejszeniu problemu, który sobie sami zafundowaliśmy, a zatem:                                                                                                                                              

- nigdy nie pozostawiaj śmieci w lesie i nie wyrzucaj ich do wód (rzek, jezior), gdyż stanowi to ogromne 

zagrożenie dla wszystkich organizmów kuli ziemskiej                                                                                                              

- wybierajmy butelki oraz śniadaniówki, czy pudełka wielokrotnego użytku                                                                              

- starajmy się kupować zarówno warzywa jak i owoce bez opakowań                                                                                        

- na zakupy zabierajmy torby z materiału                                                                                                                                          

- bilety podróżne kupujmy w postaci elektronicznej, a                                                                                                     

- w urządzeniach elektronicznych baterię zastąpmy akumulatorkami ,  no i przede wszystkim                                              

- wyrzucajmy śmieci do koszy odpowiednio do nich dostosowanych .                                                                           

          Wymienione przeze mnie argumenty, nie pomogą nam zlikwidować całkowicie problemu , jakim 

jest powstawanie niepotrzebnych odpadów, ale jeśli każdy z nas dołoży małą  „cegiełkę” w ratowaniu 

naszej planety to możemy osiągnąć cuda.   

                                    To pisałam dla was ja Gabrysia Chmielewska     

 

              

 

 

 

 

 



 


