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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 ramach realizacji projektu prowadzone                            W numerze: 

są następujące zajęcia: 

                                                                                  ► Wspomnienia z zajęć  

 Zajęcia przyrodniczo – matematyczne                    fotograficzno – informatycznych s.2 

 Zajęcia fotograficzno – informatyczne                    

 Zajęcia humanistyczno – dziennikarskie                ►Początki Internetu s. 3 

 Zajęcia nauki języka obcego (język angielski) 

                                                                          ► Kącik z humorem s.4 
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Działania w ramach projektu 

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

 

W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie naszej placówki mają możliwość udziału 

w różnych zajęciach dodatkowych. Sa to miedzy innymi zajęcia fotograficzno – 

informatyczne, na które uczeszczamy. 

Uczymy się tu obsługi cyfrowego aparatu fotograficznego oraz wielu bardzo 

interesujących programów, którymi można obrabiać zdjęcia. Poznaliśmy już 

budowę wewnętrzną i zewnętrzną aparatu cyfrowego, uczyliśmy się 

prawidłowego skanowania dokumentów i obrazów oraz  ich drukowania, 

zgrywania zdjęć z aparatu do komputera,  a także tworzyliśmy prezentacje 

multimedialne. W październiku wybraliśmy się do studio fotograficznego, w 

którym pan fotograf opowiadał nam o tajnikach fotografowania, najczęściej 

popełnianych błędach  oraz mogliśmy zwiedzić od środka jak wygląda studio i do 

czego służy aż tyle lamp o gigantycznych rozmiarach. W październiku także 

odbyliśmy wycieczkę wzdłuż doliny Sierpienicy w celu poznania naszej 

okolicznej flory i fauny. Słoneczna pogoda pozwoliła nam na wykonanie 

pięknych zdjęć, które już obrabiamy w programach graficznych. Czeka nas 

jeszcze wiele pracy, ale i  jeszcze wiele atrakcji…..               
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Internet 

 

Internet to ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci.  

Historia Internetu zaczyna się 29 września 1969 roku, kiedy to w Uniwersytecie 

Kalifornijskim  w Los Angeles , a wkrótce potem w trzech następnych uniwersytetach 

zainstalowano w ramach eksperymentu finansowanego przez zajmującą się koordynowaniem 

badań naukowych na potrzeby wojska, pierwsze węzły sieci ARPANET – bezpośredniego 

przodka dzisiejszego Internetu. Eksperyment miał zbadać możliwość zbudowania sieci 

komputerowej bez wyróżnionego punktu centralnego, która mogłaby funkcjonować nawet 

pomimo uszkodzenia pewnej jej części. Wszystkie istniejące do tej pory sieci zarządzane były 

przez jeden główny komputer, którego awaria pozbawiała możliwości pracy całą sieć. Sieć 

taka nie nadawała się do dowodzenia armią podczas wojny, gdyż taki główny węzeł sieci 

byłby oczywiście pierwszym celem ataku przeciwnika. Postanowiono więc wypróbować 

zaproponowaną kilka lat wcześniej przez RAND Corporation (kolejną instytucję związaną z 

badaniami wojskowymi) koncepcję sieci rozproszonej. 

W ciągu dwóch następnych lat sieć była rozbudowywana, w pracach nad nią brała udział 

coraz większa liczba naukowców z różnych ośrodków. Trzeba było opracować konkretne 

aplikacje, umożliwiające wykorzystanie możliwości komunikacyjnych dawanych przez sieć; 

jednym z pierwszych zastosowań było zdalne wykonywanie obliczeń na komputerach dużej 

mocy znajdujących się w innych ośrodkach. 

     W marcu 1989 roku Tim Berners-Lee oraz Robert Cailliau złożyli do CERN-u projekt 

stworzenia sieci dokumentów hipertekstowych, o nazwie World Wide Web. Miał to być zbiór 

dokumentów hipertekstowych, który miał ułatwić pracę w CERN-ie. W grudniu 1990 roku 

Tim Berners-Lee stworzył podstawy HTML i pierwszą stronę internetową. Dwa lata później 

została napisana pierwsza graficzna przeglądarka WWW o nazwie Mosaic. W 1994 roku 

współtwórca przeglądarki Mosaic – Marc Andreessen z University of Illinois założył w 

Kalifornii firmę Netscape Communications. Wkrótce po ukazaniu się na rynku komercyjnej 

wersji przeglądarki, firma Netscape wydała zaawansowany Netscape Commerce S. 

       Początki komunikatorów internetowych sięgają lat 70. i 80. XX wieku. Jednym z 

pierwszych programów do komunikowania się był talk. Treść wiadomości była widoczna dla 

drugiej osoby w trakcie pisania. W 1996 roku powstał pierwszy komunikator – ICQ. Miało to 

być coś pomiędzy kanałem IRC a programem „Talk”. 

 

Ciąg dalszy w następnym numerze. 

 
 

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

Jak najczęściej informatycy zwracają                  Pewien informatyk poszedł na ryby. 

się do swoich żon? - Myszko…                           Złapał złotą rybkę, która obiecała  

                                                            spełnić tradycyjnie trzy życzenia.                   

☺☺☺                                                Informatyk mówi: 

Rozmowa weteranów sieci:                                 -Żeby był pokój na świecie.  

- Jak leci?                                                              Rybka mówi: -Za trudne.  

- Super, tylko palce mnie strasznie bolą.              -No to, aby Windows się nie zawieszał. 

- A, co się stało?                                                    Ryba na to: 

- Wczoraj na czacie mieliśmy imprezę                 -To już niech będzie ten pokój  

 i całą noc śpiewaliśmy                                          na świecie. 

 

                   ☺☺☺                                                                        ☺☺☺ 

- Jak żegna się informatyk?                                 Czym różni się programista od polityka? 

- W imię ojca i syna i ducha świętego.                - Programiście płacą pieniądze tylko 

 Enter.                                                                   za programy, które dają jakiś efekt.  
 

                   ☺☺☺                                                                        ☺☺☺      

Wysprzątane mieszkanie to znak,                               Ile zajmuje Windows Vista?        

że komputer jest zepsuty.                                             - Ile znajdzie, tyle zajmie. 
  

                   ☺☺☺                                                                        ☺☺☺ 

- Jakie są idealne wymiary                                   Dwaj informatycy przechwalają się 

 kobiety informatyka?                                           co potrafi ich komputer. Pierwszy mówi: 

- 1024 x 768.                                                         - Gdy przychodzę do domu, mój pecet 

                                                                                                                                              automatycznie załącza linuxa i czeka aż  

                         ☺☺☺                                         przy nim usiądę.  

Przychodzi administrator rano do pracy,            - Eee, to nic - mówi drugi - jak ja wracam  

siada do komputera, aby zobaczyć co się            z pracy, to mój komputer na dzień dobry  

działo w nocy i śpiewa:                                         merda joystickiem! 

- Chcę oglądać twoje logi, logi, logi, logi.                   

                                                                                                                                                                                                 ☺☺☺ 

                       ☺☺☺                                              Kolega zwraca się do informatyka:            

Jak "przeciążyć" kartę dźwiękową?                        - Słuchaj, pożycz mi 1000 zł...  

Włącz Mandarynę…                                               - No dobra, masz całe 1024GB
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