Малопольська Ніч Науковців
З 28 – 30 вересня 2017 року учні та викладачі КЗ ЛОР „Львівська
обласна Мала академія наук учнівської молоді” відвідали м. Краків,
Республіки Польща, у рамках міжнародного проекту „Малопольська Ніч
Науковців 2017”.
Метою заходу є заохочення молоді до навчання, відкриття чогось нового
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Богородиці, написав музику до гімну України та помер від раку на п’ятдесят
шостому році життя.

У Кракові на групу чекала урочиста вечеря у ресторані „Avangarda”, який
має понад столітню традицію пов’язану з прийомами на високому рівні, тут
маршал приймав видатних гостей з усього світу. За вечерею українська
делегація поспілкувалась з представниками Малопольського воєводства про
„Малопольську Ніч Науковців 2017” та польсько-українську співпрацю.
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одного із найстаріших у Європі. В
музеї розміщено більше 200 літаків. В експозиції, також, зібрана велика
колекція авіаційних двигунів, планери, мотопланер та гелікоптери. Від старого
летовища музею дісталася частина злітно-посадкової смуги, кілька будівель і
чотири ангари, а на вулиці просто неба можна було розглянути літаки.
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візитом в лабораторії”. Юні науковці спостерігали за хімічними експерименти,
а також експерименти які щоденно нас оточують. Дійство супроводжував
експериментальний танець.
Згодом учнів Львівщини розділили
на дві групи. Перша попрямувала до
педагогічного університету ім. Комісії
народної освіти в Кракові, де їм розповіли
про елементи біохімії в щоденному житті.
Провели демонстрації та експерименти, з
виявлення білка, наприклад, у молоці,
соці, водопровідній воді, реакції білкових
опадів. Також розповіли: чому алкоголь
шкодить білку, коли молочний протеїн є
ліками та про вплив солей важких металів
на білок. Також учні довідались про
біофізику в щоденному житті

Тим часом друга група вирушила до Гірничо-металургійної академії
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блискавок. Юні науковці довідались про електричний розряд від А до Я. Звідки
береться електроенергія, як працює
напруга та різні форми електрики, учні
не лише почули а й побачили у
лабораторї, де вивчають електричні
явища.
На завершення учні взяли участь
в експерементах з фізики та хімії,
випробовули нові винаходи польських
науковців
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