
VI AKADEMIA NAUKOWA PANA KLEKSA 

6 marca 2018 r. w SP 92 odbyła się kolejna edycja Szkolnego Festiwalu Nauki- VI 
Akademia Naukowa Pana Kleksa. Tematem przewodnim był mózg, oraz jego 
tajemnice.  

Festiwal rozpoczął pokaz sceniczny przygotowany przez „Fundację Einsteina”, która 
zajmuje się propagowaniem fizyki, chemii i techniki wśród dzieci i młodzieży, 
poprzez proste doświadczenia i eksperymenty. Przeprowadzony pokaz zachwyciły 
naszych uczniów i uświadomił, że do tworzenia ciekawych doświadczeń nie trzeba 
mieć wyszukanych rzeczy. Podpalanie, wybuchy i wystrzały to coś co na długo 
zostanie w pamięci. 

Kolejną niespodzianką dla wszystkich zebranych był iluzjonista Maciej. Dzięki 
niemu uczniowie mogli zobaczyć sztuczki, które nie tylko zadziwiają, ale śmieszą do 
łez. Cały pokaz był świetną mieszanką złożoną z iluzji, gagów i żartów. W trakcie 
trwania występu dzieci próbowały powtarzać sztuczki Pana Macieja, próbując 
swoich sił w tworzeniu iluzji. Nie wszystko szło jednak po ich myśli, co doskonale 
odzwierciedlał zdziwiony wyraz twarzy. 

Po gościnnych występach, po stronie ekspertów zasiedli przedstawiciele klas V-VII. 
To był czas dla nich! Świetnie dopracowane stanowiska umożliwiły zaprezentowanie 
podstawowych informacji dotyczących budowy mózgu oraz różnego rodzaju iluzji, 
zagadek i eksperymentów. Uczniowie z dużym zainteresowaniem zwiedzali kolejne 
stanowiska angażując się w działania prezentowane przez swoich kolegów 
i koleżanki. Podczas festiwalu można było m.in. wykonać testy na inteligencję, 
sprawdzić, która półkula jest dominująca, zmierzyć się z zagadkami i iluzjami 
optycznymi, rozwiązać szyfry i wiele, wiele innych. Każdy z uczestników festiwalu 
mógł również poznać sposoby, za pomocą których można trenować i rozwijać mózg 
oraz jak zadbać, aby dobrze go odżywić. 

Dzisiejszy dzień upłynął nam bardzo szybko. To był miło spędzony czas, na 
wspólnej nauce i zabawie. Choć Festiwal Nauki dobiegł końca, to  jeszcze przez dwa 
dni w naszej szkole uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez 
Fundację Einsteina. 

A co przygotują uczniowie następnym razem? Tego dowiemy się za rok, podczas 
kolejnej edycji festiwalu. Zapraszamy! 


