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OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA.

Hej !
Ostatnio wracając ze szkoły spotkałam grupkę znajomych
korzystających z telefonu.
Pomyślałam, że coraz więcej ludzi korzysta z telefonu, a nie rozmawia
ze sobą i że ludzie zapominają o rozmowach międzyludzkich. 
Chciałabym ocalić od zapomnienia rozmowy z ludźmi. 

Koledzy i koleżanki:

Odłóżcie telefon!

Wyjdźcie na miasto!

Odezwijcie się do drugiego człowieka!

Znajdźcie sobie przyjaciół!

Poróbcie sobie szalone zdjęcia!

Wyjdzie razem na na miasto bez telefonu! 

 Ocalcie od zapomnienia przyjaźń! 

Gosia Grocholińska
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      KÓŁKO FIZYCZNE 29 LISTOPADA 2019 ROKU.

.
.

"Ciała różnią się od siebie właściwościami elektrycznymi. W zależności od tego, czy istnieje możliwość swobodnego
przepływu ładunków elektrycznych, substancje dzielimy na izolatory i przewodniki. Izolatory to materiały, których
budowa wewnętrzna charakteryzuje się tym, że elektrony są bardzo mocno związane z atomami. Nie mogą się one
łatwo oderwać od atomów i nie mają możliwości swobodnego ruchu w obrębie ciała. Do izolatorów zaliczamy m.in.
szkło, porcelanę, plastik, drewno, gumę, wodę destylowaną, powietrze. Przewodniki to ciała, w obrębie których mogą
swobodnie poruszać się ładunki elektryczne. Przewodnikami są np. metale." Zbudowałem urządzenie, przy pomocy
którego w łatwy sposób mogę sprawdzić, czy coś jest przewodnikiem, a coś innego izolatorem. Jest to dioda
podłączona do baterii 9V. Jeżeli prąd płynie to dioda świeci i wiem, że jest to przewodnik. Jeżeli prąd nie płynie wiem,
że jest to izolator i dioda nie świeci. Sprawdziłem kilka przedmiotów. Poniżej wyniki moich doświadczeń.

Adrian Sobczak 7d
Nasza pracownia fizyczna jest

razem z biologiczną. Na półce stał
plastikowy model czaszki.

Sprawdziłem ta czaszka jest
izolatorem. Natomiast klucz do

pracowni to na pewno przewodnik.

.
.
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Grafit w ołówku jest przewodnikiem, przewodzi prąd, 
więc dioda się świeci

Obudowa telefonu jest izolatorem, 
więc dioda się nie świeci. Prąd nie płynie.
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CHCĘ BYĆ ECO

Cześć wszystkim!

Dzisiaj chciałabym poruszyć temat ekologii... Z pozoru łatwy temat, ale jak zaczniemy się w to coraz bardziej zagłębiać,
to ujrzymy ile kłód mamy pod nogami. Porozrzucane śmieci na ziemi- każdy powie to tylko jeden papierek, jedna guma,
jedna butelka, i z jednego śmiecia robi się ich tysiące. Wystarczy tylko, że inni pomyślą tak samo. Edukacja
ekologiczna powinna dotyczyć wszystkich ludzi. Im wcześniej zaczniemy działać, tym szybciej zobaczymy efekty!  Ta
dziedzina zajmuje się badaniem zależności żywych organizmów (chociażby nas- społeczeństwa), a ich środowiskiem (w
naszym wypadku planetą Ziemią).  Zadajmy sobie teraz pytanie; CO TO ZNACZY BYĆ EKO? Osoby, które nazywają
swój styl życia ekologicznym: dbają o środowisko, nie krzywdzą zwierząt, segregują śmieci,... Ostatnimi czasy
narastają spory na temat globalnego ocieplenia Ziemi. Otóż ta sprawa również jest spowodowana naszym obojętnym
podejściem do ekologii, do środowiska.
Ludzie! Jak sobie pościelimy tak nam się później będzie spało... Nie narzekajmy na coś, do czego sami
doprowadziliśmy, przecież Ziemia nie ma rąk i sama się nie posprząta-ma od tego nas, ponad 7 miliardów ludzi i do
tego dwa razy więcej kończyn górnych. Dużo, czyż nie prawda?
Od 01 grudnia 2019 roku w Łodzi wchodzi bezwzględny nakaz segregacji śmieci. Kary zaczną się od przypominających
ulotek, a skończą na wysokich  karach pieniężnych.  Wreszcie nadszedł czas działania. Przyszłość nie wróży nic
dobrego pod względem ekologicznym i w końcu zostaniemy ukarani poważnymi problemami naszego środowiska.
Niedługo zaczniemy pływać w śmieciach! Dzięki temu artykułowi chciałam tylko w krótki i ciekawy sposób opowiedzieć
o ekologii i w jakim stanie jest nasza planeta. Mam nadzieję, że w końcu podejmiemy wspólne działania i w ciągu
najbliższych kilku lat powoli zaczniemy wychodzić na prostą, i w miarę możliwości uporządkujemy naszą planetę... Nie
chciałam tu zanudzać Was artykułem, którego i tak nie przeczytacie, tylko w krótki sposób chciałam przekonać Was jak
fajny i ważny dla naszego przyszłego życia może być ekologiczny styl życia. 

 Oliwka 7a
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