
 

 

19.06.2020 r. Informatyka  

Temat: Zastosowanie IT w czasie pandemii 

koronawirusa. 

Drodzy uczniowie! 

Dzisiaj ostatnia lekcja informatyki w tym roku szkolnym. Do połowy 

marca zajęcia odbywały się w szkole w sali komputerowej. Później nasz 

warsztat pracy, z oczywistych względów, został przeniesiony do domu. 

Uczyliśmy się tak, jak każdy mógł najlepiej. Dziękuję Wam, mimo trudności jakie 

napotykaliście,  za współpracę, zaangażowanie, przysyłanie wykonanych zadań. 

To był trudny czas dla nas wszystkich i to nie tylko z powodu braku lub też 

lepszej czy gorszej jakości laptopów. Ważne było abyśmy byli zdrowi i nie 

zarazili się wirusem o którym na początku bardzo mało było wiadomo. Myślę, 

że się nam udało i mimo wciąż istniejących zagrożeń koronawirusem 

nauczyliśmy się z nim żyć, jak się chronić, jak dbać o swoje i innych zdrowie.   

W ramach korzystania z technologii informatycznej, dzisiaj zabiorę 

wszystkich na  wirtualną wycieczkę do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik. 

Trochę to zajmie czasu, tak jak wycieczka na którą wyjeżdżaliście każdego roku 

szkolnego, więc zajmijcie wygodne miejsce. Nie musicie całej wycieczki odbyć 

jednego dnia, możecie ją rozplanować na kilka dni – jest to plus  technologii IT. 

Podaję kilka linków, które  oprowadzą Was po CNK. 

http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/kopernik-wirtualnie/ 

Znajdziecie tu 8 filmów, które opowiadać będą co możemy zobaczyć w CNK. 

Kolejne filmy, jest 15 i są bardzo krótkie, dotyczą różnych zjawisk z którymi się 

spotykamy również w czasie epidemii. Oglądając je pogłębicie swoją wiedzę,  

a może nawet zainspirują Was do odkrycia czegoś nowego, rozbudzą 

kreatywność tak bardzo potrzebą każdemu z nas. Zobaczycie też eksponaty, 

które gościliśmy w naszej szkole w czasie wizyty Naukobusa w ubiegłym roku 

szkolnym. 

http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/kopernik-wirtualnie/


http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/eksperymentuj-w-domu/ 

Powyższy link pokazuje jak wykonać ciekawe eksperymenty w zaciszu 

domowym. Do niektórych, w wolnym czasie np. w czasie wakacji, zaproście 

starsze rodzeństwo lub rodziców i wspólnie odkrywajcie naukę.  

Wszystkich, którzy lubią majsterkować zapraszam na kurs majsterkowania. 

http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/kurs-majsterkowania/ 

Zapraszam również do odkrywania widoku nieba. Najlepiej za pomocą oczu, 

które są wspaniałym przyrządem optycznym i ma je każdy z nas. Można użyć 

dodatkowo lornetki lub jeśli ktoś ma teleskopu. W CNK robią to w każdy 

wtorek, czwartek i sobotę i dzielą się tym z nami na żywo. Wystarczy kliknąć  

w link   

http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/patrz-w-gwiazdy/ 

i wspólnie z nimi oglądać piękno wszechświata, naszego nieba. 

Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o świecie wirusów, w tym też o obecnym 

koronawirusie, opowie o tym pani Marta Fikus z CNK. Warto posłuchać, 

zwłaszcza Ci którzy marzą o medycynie.  

http://www.kopernik.org.pl/wirusopedia/ 

Mam nadzieję, że wybierzecie coś dla siebie. Życzę dobrego wypoczynku,  

gdziekolwiek będziecie, z odrobiną ciekawości tego co nas otacza. Bądźcie 

twórcami swojej wiedzy, nauki, młodymi odkrywcami również w czasie 

upragnionych wakacji. 

Pozdrawiam serdecznie 

M. Dudek. 
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