Proponowane tematy:
To są jedynie propozycje, możecie podać własny temat, zgodny z tematem przewodnim.
1. Powstanie Układu Słonecznego
2. Historia badań Układu Słonecznego (wizje, odkrycia, obserwacje)
3. Wnętrze Słońca
4. Powierzchnia Słońca
5. Misje badające Słońce
6. Wiatr słoneczny
7. Merkury – planeta, misje
8. Ruch orbity Merkurego a Teoria Względności Einsteina
9. Wenus – planeta, atmosfera, misje
10. Budowa i kształt Ziemi
11. Sztuczne satelity Ziemi
12. Ciała zbliżające się do Ziemi
13. Punkty libracyjne Ziemi oraz księżyce pyłowe
14. Ziemia – Księżyc: planeta podwójna (wpływ Księżyca na ruch Ziemi – pływy,
precesja, nutacja, stabilność biegunowa)
15. Historia podboju Księżyca
16. Mars – planeta (budowa, powierzchnia, atmosfera, problem wody)
17. Księżyce Marsa
18. Misje marsjańskie – historia, teraźniejszość, perspektywy
19. Planetoidy z pasa głównego
20. Jowisz – planeta
21. Satelity i pierścienie Jowisza
22. Saturn – planeta
23. Księżyce i pierścienie Saturna
24. Misje do Jowisza i Saturna
25. Uran – planeta, księżyce i pierścienie
26. Neptun – planeta, księżyce i pierścienie
27. Pas Kuipera i rubieża Układu Słonecznego (+ Czy Voyager 2 rzeczywiście opuścił
Układ Słoneczny)
28. Planety karłowate
29. Komety (geneza, odkrycia, najbardziej znani przedstawiciele)
30. Misje badające komety
31. Meteoroidy, meteory, meteoryty
32. Kratery uderzeniowe na Ziemi i innych ciałach Układu Słonecznego
33. Aktywność wulkaniczna w Układzie Słonecznym
34. Zakrycia i zaćmienia w Układzie Słonecznym (+ dlaczego Ziemia jest wyjątkowa)
35. Magnetyzm ciał w Układzie Słonecznym
36. Problem życia w Układzie Słonecznym (+ dlaczego Ziemia wydaje się być
wyjątkowa)
37. Podróżowanie w Układzie Słonecznym (+ napędy i kopniaki grawitacyjne)
38. Planowane misje

Poradnik „jak zrobić dobry referat?”:
Referat to krótki wykład. Twoim zadaniem jest zgłębienie jakiegoś tematu i ustne
zaprezentowanie go przed pozostałymi uczestnikami i kadrą seminarium.
Referat powinien zaciekawić audytorium. Nie rób referatu z zagadnienia, które wszyscy
świetnie znają. Wybierz temat, który interesuje przede wszystkim Ciebie. Przygotowanie do
referatu to doskonała okazja do pogłębienia swojej wiedzy, a zawsze lepiej odbiera się
mówcę, dla którego referat jest bardziej: „O rany, to takie fajne, że muszę to wam
powiedzieć!” niż: „Tak, możecie spać, wiem, że to nudne…”
Referat nie bierze się z kosmosu, tylko ze źródeł. Niektórzy mogą krzywo patrzeć na
bibliografię ograniczającą się do jednego artykułu z Wikipedii. Sięgnij do książek, czasopism
popularnonaukowych, bardziej specjalistycznych stron internetowych (polecamy Astronet).
Na Wikipedii cenne źródła można znaleźć na dole, w bibliografii artykułów.
Referat nie ma wyczerpywać 100% Twojej wiedzy z danego tematu. Przygotuj się na
więcej, niż powiesz — czekają Cię pytania wnikliwych słuchaczy.
Referat to nie wymienienie listy luźno związanych faktów. Postaraj się, aby Twoje
wystąpienie miało ręce i nogi — zaplanuj dokładnie całe wystąpienie tak, żeby było spójne
i logiczne.
Referat to nie wypracowanie. Lepiej jest nie przygotowywać treści całego wykładu na
papierze, ale konieczny jest krótki plan, który pomaga zachować odpowiednią kolejność
omawianych tematów i w którym można też zaznaczyć ważniejsze fakty, np. dane liczbowe
lub daty. Referat w całości przeczytany z kartki będzie odebrany dużo gorzej niż swobodnie
opowiedziany. Możesz mieć przy sobie wszystkie potrzebne notatki, ale koniecznie
uporządkuj je przed referatem, żeby nie tracić czasu na przerzucanie sterty papierów.
Referat może być wzbogacony prezentacją multimedialną. Jeśli korzystasz z takowej,
pamiętaj, że nie powinna być przeładowana — nie ma sensu wyświetlać na ekranie tego, co
właśnie mówisz, a animacje i efekty specjalne raczej odwracają uwagę słuchaczy i trzeba ich
używać z wielkim umiarem. Prezentacja powinna zawierać mapy, wykresy, schematy lub
ilustracje, czyli to, czego nie można przekazać słowami. Można też wyświetlić (dużą,
wyraźną czcionką) główne tezy i wnioski Twojego wystąpienia.
Referat nie jest dla ściany, tylko dla ludzi. Mów głośno, wyraźnie i w stronę słuchaczy.
Referat nie jest nieograniczony w czasie. Nie powinien być krótszy niż 10 minut, ale po 15
minutach zaczniemy Ci dawać znać, żebyś powoli zbliżał(a) się do końca. Chcemy, aby
w 20 minutach zmieścił się referat oraz pytania publiczności. Ale nie myśl, że przeciągnięcie
referatu odpowiednio długo zwolni Cię z konieczności odpowiadania na nie…
Referat nie od razu jest idealny. Przećwicz go — przed lustrem, rodzicami, rodzeństwem
albo znajomymi. Jeśli w trakcie referatu będziesz tłumaczyć zawiłe kwestie — tym bardziej
cenne będzie sprawdzenie na kimś, czy potrafisz to jasno wyjaśnić. Podczas próby referatu
warto też zmierzyć sobie czas.
Referat jest ważny. Nie olewaj tej sprawy, bo sednem wszystkich kolejnych klubowych
spotkań będzie właśnie współzawodnictwo w ramach sesji referatowej. To jest Twoja okazja,
aby się pokazać (i zdobyć fajne nagrody), ale także nabrać doświadczenia w sztuce
publicznych wystąpień (która z pewnością Ci się przyda).

