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Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu 

realizuje projekt 

„Sierpeccy badacze” –  komponent I „Nasza fauna i flora” 

współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

              W numerze: 

  ►Wycieczka  grupy  humanistyczno – dziennikarskiej do Warszawy  s.2 

  ►Rymowanki o TVP s.3 

  ► Humor  s.3 

  ► Początki Internetu s.4 

 

                                        
22 lutego odbyły się zajęcia plenerowe grupy informatyczno-fotograficznej. 

Zadaniem uczestników było wykonywanie zdjęć naszej dolinie Sierpienicy. Pomimo 

niesprzyjającej aury – zimny wiatr i minusowa temperatura – wszyscy świetnie się 

bawili. Bardzo chętnie udałbym się tam jeszcze raz.  
Paweł Sobczak kl. VIB 
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Działania w ramach projektu 
„Sierpeccy badacze” – komponent I „Nasza fauna i flora” 

 

Czy warto pojechać na wycieczkę do telewizji? Takie pytanie na pewno zadaje sobie często 

wielu uczniów. Humaniści - dziennikarze  z „Trójki” postanowili to sprawdzić. 

Zaczęliśmy od zwiedzania różnych studiów telewizyjnych. Miejsce,  w którym realizowany 

jest program „Kawa czy herbata”, wszystkim się podobało. Każdy chciał zrobić sobie zdjęcie przy 
stole dla prezenterów i chociaż raz poczuć się jak dziennikarz telewizyjny. Równie interesujące 

okazało się studio programu „Pytanie na śniadanie”. Tu zachwyciły nas świąteczne dekoracje, kącik 

dla gwiazd, kącik piękna oraz wielkie okno z widokiem na ruchliwą, warszawską ulicę. Wszelkie 

objaśnienia przewodnika dotyczące kamer, oświetlenia, udźwiękowienia szczególnie zaintrygowały 
chłopców z naszej grupy, zadawali bardzo profesjonalne pytania. Na pamiątkę otrzymaliśmy 

scenariusz programu „Pytanie na śniadanie”, który wyemitowano 17 grudnia 2012r. Prowadzili go 

pani Anna Popek i pan Michał Olszański.  
Zupełnie inne emocje towarzyszyły nam w Muzeum Telewizji. To była taka sentymentalna 

podróż w przeszłość. Większość z nas mogła po raz pierwszy zobaczyć stare modele odbiorników 

telewizyjnych, np. „ Wisła”, „Belweder”. Zainteresowały nas także stare zdjęcia popularnych kiedyś 

programów oraz pacynki Jacka i Agatki. 
To wszystko i wiele, wiele więcej można zobaczyć w TVP. W tym gmachu nawet korytarze 

mają swoją niesamowitą historię. Czy warto tu przyjechać? Teraz już znacie odpowiedź – 

oczywiście że tak. 

Kinga Pokorska kl. VID 
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Kto dziś filmów nie ogląda, 

Kto nie czeka na seriale? 

Jeden lubi śledzić Bonda, 

Inny błądzi po kanale. 

 

 

Tu kabaret, tam dramaty 

Gwiazdy tańczą na parkiecie. 

Tylko siedź, nie wychodź z chaty 

Na okrągło zimą , w lecie. 
 

 

 

 

 

W Dwójce stara „Familiada” 

Cieszy ponad dziesięć lat. 

A Cejrowski opowiada , 

Jak boso przejść przez świat. 
 

 

Każdy znajdzie coś dla siebie, 

Taka rola telewizji. 

I poczuje się jak w niebie, 

Kiedy znajdzie się na wizji 

 

Autor - Katarzyna Ronowicz kl. VID 

 
 

 

 
Rozmawia dwóch adminów: - Wiesz, wczoraj mój kumpel uszkodził w ciągu 5 minut serwer.  
 - Co ty powiesz?!! Jest hackerem??? - Nie, debilem!!! 
 
Jak informatyk nazywa tradycyjne zamknięcie butelki informatyka? -Kapslock 
 
Z artykułu pod tytułem: "Jakie prawa mają uzytkownicy P2P?"  
- Mają prawo zachować milczenie, wszystko co ściągną może zostać uzyte przeciwko nim  
 
Co mają wspólnego informatyk i blondynka? 
- Oboje żyją dzięki sztucznej inteligencji. 
 
Nałogowcowi komputerowemu spadła na ulicy na głowę cegła.  
 - Tetris..(pomyślał) 
 
- Czym różni się doświadczony informatyk od początkującego? 
 - Początkujący uważa, że 1 KB to 1000B, a doświadczony jest pewien, że 1km to 1024m.  
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                            * dokończenie artykułu z nr 1 pisma  Z ŻYCIA MŁODEGO FOTOGRAFA 

 

1988    
  Powstaje system internetowych rozmów IRC.  

 

1989  

 13 marca – fizyk Tim Berners-Lee przedstawił projekt prezentacji informacji przy użyciu 

hipertekstu 

 

1990  
 grudzień – strona Info.cern.ch jest pierwszym adresem serwera sieciowego, a adres 

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html adresem pierwszej strony internetowej 

 

1991  

  naukowcy z CERN-u opracowali standard WWW 

 zniesiono zakaz używania Internetu do celów komercyjnych 

 powstają kolejne serwery w Europie 

 wiosna – powstanie NASK 

 kwiecień – powstaje protokół Gopher 

 grudzień – w USA powstaje pierwszy serwer poza Europą zwany SLAC (Stanford Linear 

Accelerator Center) 

 

1992  

 do listopada na świecie powstaje 26 serwerów, –przekroczona zostaje liczba 1 000 000 

komputerów w Internecie. 

 

1993 
 luty – powstaje pierwsza przeglądarka WWW umożliwiająca oglądanie graficznych stron – 

Mosaic (dostępna dla PC i Apple Macintosh) 

 w październiku na świecie istnieje ponad 200 serwerów 

 powstaje Tucows – jedna z większych składnic oprogramowania shareware, freeware i demo 

 

1994 
 kwiecień – powstaje portal Yahoo! 

 13 października – premiera przeglądarki Netscape Navigator 

 powstaje przeglądarka Opera 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hipertekst
http://pl.wikipedia.org/wiki/Serwer
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/CERN
http://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Naukowa_i_Akademicka_Sie%C4%87_Komputerowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gopher
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mosaic
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tucows&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Shareware
http://pl.wikipedia.org/wiki/Freeware
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wersja_demonstracyjna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Yahoo!
http://pl.wikipedia.org/wiki/Netscape_Navigator
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opera_(program)
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1995 
 23 sierpnia 1995 prezentacja nowej przeglądarki internetowej na bazie kodu Mosaica – 

Internet Explorer 

 3 września powstał eBay 

 rusza wyszukiwarka stron AltaVista 

 

1996 
 powstaje wyszukiwarka HotBot 

 premiera CSS 

 powstaje pierwszy komunikator internetowy – ICQ 

 

1997 
 oficjalna premiera PHP 

 powstaje JavaScript 

 zostaje zarejestrowana domena Google.com 

 powstaje pierwsza gra MMO – z wykorzystaniem internetu – Ultima Online 

 Nokia 9000i Communicator – pierwsze mobilne urządzenie z internetem 

 

1998 
 powstaje spółka Google Technology Inc. (obecnie Google Inc.) 

 powstaje portal Internet Archive przechowujący archiwalne wersje stron internetowych 

 

2000 
 premiera XHTML 

 powstaje kanał RSS 

 11 lipca – indeks Google przekroczył 1 miliard elementów[3] 

 

2004 
 powstaje pierwszy międzynarodowy program do prowadzenia rozmów głosowych Skype 

 4 lutego – powstaje serwis Facebook 

 17 lutego – indeks Google przekroczył 6 miliardów elementów. 

 9 listopada – powstaje przeglądarka Mozilla Firefox 

 

2005 
 luty – powstaje serwis YouTube 

 

 

 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Internetu 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://pl.wikipedia.org/wiki/EBay
http://pl.wikipedia.org/wiki/AltaVista
http://pl.wikipedia.org/wiki/HotBot
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaskadowe_arkusze_styl%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/ICQ
http://pl.wikipedia.org/wiki/PHP
http://pl.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://pl.wikipedia.org/wiki/Google
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ultima_Online
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nokia_9000i_Communicator
http://pl.wikipedia.org/wiki/Google
http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet_Archive
http://pl.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://pl.wikipedia.org/wiki/RSS
http://pl.wikipedia.org/wiki/Google
http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Internetu#cite_note-google-3
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skype
http://pl.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://pl.wikipedia.org/wiki/Google
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
http://pl.wikipedia.org/wiki/YouTube

