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  Stanisław Lem – wizjoner, czy projektant naszej teraźniejszości?

Stanisław Lem – urodził się w
1921 roku we Lwowie. Był
pisarzem gatunku science-
fiction, krytykiem, filozofem i
futurologiem. Stworzył wiele
książek i opowiadań o tematyce
fantastyczno-naukowej. Jego
dzieła tłumaczone były na wiele
języków i zostały wydane w
milionach egzemplarzy na całym
świecie. Co ciekawe, Lem od
1958 roku mieszkał na osiedlu
Kliny Borkowskie w Krakowie,
czyli niespełna 10 kilometrów od
naszej szkoły w Ochojnie.

Dlaczego twórczość Lema jest szczególna i wyjątkowa? Jest tak,
ponieważ większość dzieł napisał w drugiej połowie XX wieku, a opisuje
w nich zjawiska i rzeczy, które powstały wiele lat później. Wielu
przedmiotów, o który pisze Lem używamy dziś powszechnie i jest czymś
fascynującym, że był zdolny przewidzieć ich istnienie i zastosowanie. Był
wizjonerem o wyobraźni trudnej do pojęcia i fascynował czytelników
swoimi wizjami. Rozwój technologii XXI wieku wprowadził do naszej
codzienności między innymi czytniki książek elektronicznych i tablety, o
których Lem pisał już w 1961 roku – pół wieku przed ich powstaniem.
Nazywał to urządzenie Optonem. Pisał również o Lektonach. Ich opis
idealnie pasuje do dzisiejszych audiobook-ów. Co fascynujące,
przewidział również powstanie Internetu. Pisał o nim już w 1957 roku, a
opisywał go następującymi słowami – „wskutek stopniowego zrastania się
wszystkich informatycznych maszyn i banków pamięci powstaną
kontynentalne, a potem nawet planetarne sieci komputerowe”. Co
ciekawe, przed śmiercią w 2006 roku, autor mógł doświadczyć
korzystania z wynalazków opisywanych w swojej literaturze. Po
pierwszym kontakcie z realnym Internetem podzielił się ze światem dość
smutną refleksją. Stwierdził, że „Dopóki nie skorzystałem z internetu, nie
wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów.”  Również dzisiejszy smartfon
został prze Lema opisany, jako mały, przenośny telewizorek za pomocą
którego będzie można łączyć się z „Biblioteką Trionów” i pozyskać
pożądane dzieło i mieć je przed sobą, niezależnie od miejsca w którym
się znajdujemy. O dziwo, także drukarki trójwymiarowe, które towarzyszą
naszemu życiu od niedawna, zostały dość dokładnie opisane co do
zasady funkcjonowania i przeznaczenia. Czy ktoś z nas nie grał choć raz
w grę „The Sims”? Jej twórca – W0ill Wright twierdzi, że to właśnie
literatura Stanisława Lema zainspirowała go i istotnie wpłynęła na pomysł
i finalną postać tej znanej na całym świecie gry. Już w 1964 roku pisał też
o „fantomatyce”, którą dziś nazywamy wirtualną rzeczywistością.
Opisywał alternatywne światy, po których można będzie się poruszać.
Śledząc liczne przykłady niezmierzonej wyobraźni Stanisława Lema
nasuwa się myśl, iż był wybitnym wizjonerem. A może w sposób
nieświadomy stał się również projektantem przyszłości i naszej
teraźniejszości? Być może swoją twórczością zainspirował ludzi do pracy
nad stworzeniem produktów, o których fantazjował? Jest to fascynująca
teoria, ale należy pamiętać, że Stanisław Lem miał również wiele obaw.
Niepokoiło go, czy nowoczesna technologia w rękach
nieodpowiedzialnych ludzi nie stanie się narzędziem zguby. Rozważał
również możliwość przejęcia kontroli nad światem przez urządzenia,
technologię i oprogramowanie. Oby te obawy okazały się wizjami
fantasty, a nie projektem przyszłości.
                                                                     Oliwia Wrona, klasa 6 a

Lem Stanisław Oliwia



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 6 05/2020 | Strona 3 
www.juniormedia.pl MICHALINKA

                
                     Galaktyczna  Przygoda

Historia, którą opowiem wydarzyła się 3765 roku w Układzie Gwiezdnym znajdującym się w odrębnej galaktyce.
Układ ten składa się z Światło gwiazdy i powiązanych z nią grawitacyjnie ciał niebieskich: pięciu planet i co
najmniej 145 księżyców i 3 planet karłowatych. Te planety to: Nitrobeta, Waraktyz, Peztezyl, Zorgon oraz
Cybernida. To właśnie na Cybernidzie głównie będzie się toczyć akcja. A opowieść ta zaczęła się tak.
Było ciepłe czerwcowe popołudnie, Adam, Daniel i Laura dziś właśnie ukończyli 6 klasę. Rozpoczęły się
wakacje.
- Wreszcie koniec roku szkolnego! – z radością powiedział Adam do przyjaciół. Adam był to wysoki chłopiec z
bujną pomarańczową czupryną, miał 1 zielone oko oraz niebieską karnację. Był miły, zabawny oraz
wysportowany, ponieważ grał w szkolnej drużynie w Cyberkrossa. Był to sport, który polegał na tym, że
zawodnicy poruszali się na małych, latających spodkach. Bramki były ustawione w powietrzu, a między nimi
stał bramkarz, żeby strzelić gola, trzeba było małą piłkę wrzucić do bramki.
- Super! Macie jakieś plany na jutro? – odrzekł Daniel. Daniel był w odróżnieniu od Adama niskim chłopcem z
krótkimi zielonymi włosami, 1 parą bordowych oczu, a jego karnacja była żółtego koloru. Był on inteligentny
oraz zabawny. Jednak często bywał dość nieśmiały. Interesował się cybertyką, wynalazkami oraz komputerami.
- Jeszcze nie wiem – odpowiedział Adam.
- A ty Lauro? – zapytał Daniel.
- Zamierzam przeczytać książkę i uczyć się do konkursu który odbędzie się w 7 klasie – powiedziała Laura. Była
ona bardzo mądra, ponieważ bardzo dużo czasu poświęcała nauce. 6 klasę skończyła ze średnią 5,86. Miała
długie, fioletowe włosy, 1 parę żółtych oczu i zieloną karnację.
- Nie wiem jak ty możesz się tyle uczyć? – zapytał Adam.
- Po prostu lubię mieć dobre wyniki - odrzekła Laura.
Przyjaciele do wieczora siedzieli na placu zabaw i rozmawiali o tym, że fajnie było by przeżyć jakąś fajną i
ciekawą przygodę w te wakacje. Nazajutrz rano przyjaciele postanowili się 
spotkać i pójść nad rzekę. Nie była to jednak zwykła rzeka. Ludzie mówili, że jeśli wrzucisz coś cennego, to
rzeka się odpłaci i wykona jedno twoje życzenie. Dzieci się przygotowały i każde z nich przyniosło po jednej
cennej dla nich rzeczy. Adam przyniósł swoją szczęśliwą piłkę, którą pokonał najlepszego bramkarza w lidze,
Daniel przyniósł robota, którego sam stworzył, a Laura przyniosła swoją ulubioną książkę. W jednej chwili dzieci
wypowiedziały to samo życzenie.
- Niech te wakacje nie będą nudne!
Nic się na razie nie wydarzyło więc postanowili, że pójdą do kawiarni. Zjedli po ciastku, wypili sok i poszli do
domu Adama. Jego dom był cały w trofeach, medalach i różnych akcesoriach sportowych Adama. Mama
chłopaka zaproponowała im coś do jedzenia, jednak nie byli głodni. Poszli więc do pokoju  Adama i zaczęli
rozmawiać o rzece.
- Jak myślicie, to prawda z tą rzeką? – spytała Laura
- Nie wiem, ale oby tak. Oddałem moją szczęśliwą piłkę – odparł naburmuszony Adam.
Laura i Daniel posiedzieli u Adama 2 godziny i poszli do swoich domów. Umówili się na jutro przy rzece, żeby
zobaczyć czy coś się stało. Kiedy następnego dnia pojawili się na miejscu, to co zobaczyli bardzo ich zdumiało.
Przed nimi stał mały, ubrany w sportowe ciuchy  robocik.
- Witajcie jestem Robokros - oznajmił dzieciom robot.
Robot wydawał się być inteligentny. Dopiero po 5 minutach dzieci domyśliły się, co się stało.  Byli zdumieni i
lekko wystraszeni. Rzeka połączyła wszystkie cenne dla nich rzeczy i stworzyła wysportowanego, bardzo
inteligentnego robota. Przyjaciele postanowili się naradzić. Po naradzie uznali, że nie mogą go samego
zostawić. Daniel wziął go do swojego domu. Gdy rano Daniel się obudził był przerażony. Robokrosa nie było.
Daniel szybko zadzwonił do Adama i Laury, aby ich powiadomić, że Robokros zniknął. Spotkali się pod domem
Daniela. Nie wiedzieli co robić. Bali się, ponieważ nie wiedzieli co Robot chce tak naprawdę zrobić. 
Nagle tata Daniela zawołał ich, żeby zobaczyli co leci w telewizji. W wiadomościach poinformowali, że jakiś
ogromny Robot, przedstawiający się jako Robokros, chce zniszczyć wszystkie planety w Układzie Gwiezdnym
zaczynając jednak nie od Cyberniady lecz Zorgonu. 
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Robot oznajmił, że Cybernidę zniszczy na samym końcu, ponieważ tam go stworzono. Robokros powiedział,
żeby nie wchodzić mu w drogę, bo tego pożałują. Cała planeta była przerażona. Adam, Daniel i Laura pomimo
strachu wiedzieli, że to ich wina i to oni muszą to naprawić, nawet jeśli będą musieli zniszczyć  Robokrosa.
Przyjaciele nie wiedzieli jednak, jak pokonać wysportowanego, bardzo inteligentnego, wielkiego robota. Musieli
szybko coś wymyślić, zanim Robokros zniszczy Zorgon. Nagle Laura wpadła na pewien pomysł.
- Słuchajcie. Skoro Robokros został stworzony z rzeczy, które były nam cenne, to w sobie ma cząstkę nas.
- Do czego zmierzasz Lauro? – spytał Adam.
- Zastanówcie się. Czego my najbardziej nie lubimy?
- Nauki? – odparł Daniel
- Nie, Laura lubi naukę. – odrzekł Adam.
- A może nudy? – odezwała się Laura.
- To jest myśl. Nienawidzimy nudy! – stwierdził Daniel.
- Więc musimy stworzyć jakąś broń lub maszynę, która zanudzi Robokrosa na śmierć – wpadła na pomysł
Laura.
- Daniel, Ty się znasz na cybernetyce i takich rzeczach, a Laura jest bardzo mądra. Wymyślcie coś – powiedział
Adam.
- To nie takie proste – odrzekli Laura i Daniel.
Po 2 godzinach myślenia Laura wymyśliła.
- Wiem. Zróbmy maszynę, która będzie mówić wolno, nudnym głosem o polityce.
- Dobry pomysł – odpowiedział Adam.
-  Bierzmy się do roboty – powiedział Daniel.
Siedzieli nad tym całą noc, aż w końcu stworzyli taką maszynę.
    Oznajmili rodzicom, że muszą ratować Galaktykę. Rodzice nie chcieli, aby to oni próbowali zatrzymać
Robokrosa, lecz wiedzieli, że chyba nie ma innego wyjścia. Dzieci poleciały więc swoim statkiem kosmicznym
na Zorgon. Szukali Robokrosa cały dzień, aż w końcu znaleźli go śpiącego w wielkiej jaskini. Całą noc nie
zmrużyli oka, ponieważ czekali, aż robot się obudzi i wtedy uruchomią swoją maszynę. Wzięli ze sobą
słuchawki, przez które nic nie było słychać, żeby przypadkiem oni się nie zanudzili na śmierć. Gdy Robokros się
obudził, włączyli maszynę w ukryciu i czekali. Robot nie wiedział o co chodzi. Nie mógł wytrzymać tej nudy, tej
polityki, tego nudnego wolnego głosu. Nic przez to nie mógł zrobić. Aż w końcu nie wytrzymał i umarł z nudy. I
tak właśnie zakończyła się ta historia. Morał z niej jest taki, że „nie można pozwolić, by nuda z nami wygrała”.
 
                                                                                                                       Autor: Szymon Kuzera kl.6a

                                                      CZY KORONAWIRUS MA KORONĘ?

Zanim odpowiemy na to pytanie, musimy się zastanowić: czym są koronawirusy? Koronawirusy są rodziną
wirusów, znaną naukowcom od bardzo dawna. Zarażają one różne gatunki ptaków, ssaków, jak i również
człowieka. Koronawirusy człowieka wywołują infekcje układu oddechowego. Są to np. bardzo powszechnie
występujące przeziębienia, ale mogą również występować poważniejsze infekcje, takie jak zapalenie płuc.
Cząsteczki koronawirusów są tak małe, że gołym okiem ich nie zobaczymy. Zobaczyć można go tylko za
pomocą mikroskopu elektronowego.
Słowo korona znalazło się w jego nazwie, bo posiada wypustki przypominające koronę.
Sars typu 2 jest trzecim koronawirusem odkrytym w XXI w. Były już poprzednio Sars oraz Mers. A skąd wziął się
Sars typu 2? Prawdopodobnie pochodzi od nietoperzy. Inna hipoteza mówi, że wydostał się z laboratorium w
Wuhan w Chinach.
                                                                                                                                                 Nina
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          W ZDALNYM NAUCZANIU PAMIĘTAJ 
      O PRZESTRZEGANIU  ZASAD NETYKIETY

Netykieta to swoisty kodeks internauty dotyczący zasad komunikowania się 
w sieci. Zasady netykiety dotyczą zarówno technicznych i prawnych aspektów, 

jak i grzeczności językowej.

Pamiętajmy, że e-mail jest listem. Pisząc oficjalny
email powinniśmy pamiętać o kilku ogólnych
zasadach:

-   Wysyłamy go z poważnie brzmiącego
adresu
email. DawidMachalica@gmail.com
będzie ok, jednak dawcio89@wp.pl może
sprawić, że odbiorca zastanowi się, czy
ma do czynienia z poważnym
człowiekiem.

-  Tytuł powinien być streszczeniem
wiadomości i wprost mówić, o co Ci
chodzi.

- Oficjalne email rozpoczynamy od
„Szanowny Panie”, „Szanowna Pani
profesorze”.

-   Błędem jest używanie słowa  „Witam,”,
nie stosujemy formy: „Panie Andrzeju,”.

-  Za powitaniem (Szanowny Panie)
stawiamy przecinek. Kolejne akapit
możemy zgodnie z zasadami polskiej
interpunkcji rozpocząć małą literą, lub 
wielką (zgodnie ze standardami
zachodnimi).

- Sprawdzamy pisownię i interpunkcję!
-  Oficjalne email kończymy „Z wyrazami
szacunku” lub „Z poważanie” ,
podpisujemy się imieniem i nazwiskiem.

Zasady uczestniczenia w zajęciach online:

1.  Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co
mamy na komputerze lub komórce. To, co dzieje się
w tle może nas po prostu rozpraszać i przeszkadzać
w uczestnictwie w zajęciach. 
2.   Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak
w szkole podczas lekcji, również tutaj NIE odzywamy
się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych.
3.  Logujemy się zawsze swoim imieniem i
nazwiskiem. 
4.   Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla
każdej klasy.Dla bezpieczeństwa wszystkich
uczestników lekcji nie podajemy nikomu 
spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.
5.   Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić
print screenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej
zasady wiąże się nie tylko z wykluczeniem z lekcji, ale
też konsekwencjami prawnymi.
6.  Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to
ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia -
poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.
7.   Nie podnosimy na siebie głosu. Ani mówiąc przez
komunikator, ani w trakcie aktywności na forach : NIE
PISZ CAPS LOCKIEM. 
8.  Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i
informujcie nauczyciela o tym.
9.  Zajęcia online wymagają od nas wszystkich
skupienia. Szanujmy swój czas i koncentrujmy się na
tym, co się na nich dzieje.
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                        ZDALNE NAUCZANIE 
    W CZASIE EPIDEMII  KORONAWIRUSA
Już od 11 marca nie chodzimy do szkoły i uczymy się zdalnie czyli na odległość za pomocą komputera.
Nauczyciele przesyłają nam wiadomości z instrukcjami wykonania różnych zadań i prowadzą lekcje online. Czy
uczniowie są zadowoleni z takiego sposobu uczenia się? Nasza redakcja postanowiła to sprawdzić za pomocą
specjalnie opracowanej ankiety. 

W anonimowej ankiecie wzięło udział 79 uczniów  
                         z klas IV - VIII.

Na pytanie czy uczniowie wolą nauczanie zdalne czy
tradycyjne w szkole zdecydowana większość
opowiedziała się za nauczaniem tradycyjnym ( 58),
nauczanie zdalne ma mniej zwolenników  (21).

Zdecydowana większość  uczniów przebywa przed
komputerem 3-4 godziny ucząc się, ale są też
jednostki, które siedzą przed komputerem ponad 5
godzin, czy to już za dużo?

Okazuje się, że wszyscy w ciągu dnia spędzają czas
przed ekranami komputerów, telewizorów, tabletów,
telefonów nie tylko ucząc się, ale też sporo czasu
poświęcając na zabawę, gry, przeglądanie stron
internetowych.

ankieta

ankieta

ankieta
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Podczas zdalnego nauczania bardzo duża grupa
uczniów potrafi  dobrze zorganizować swój czas i
pracuje na bieżąco  (48) zdobywając dużo wiedzy i
umiejętności (19), ale niemałą grupę stanowią dzieci,
które czują się zdezorientowane, zagubione(26) i
mają kłopoty ze sprzętem, internetem (19). Kilkoro
przyznaje się również do leniuchowania (8).

   
     ODCZYTAJCIE WIADOMOŚĆ OD OLIWII 
        WRONY  ZAWARTĄ W AROSTYCHU:

 Dobrze spędzać czas na świeżym powietrzu,
 Obcować z przyrodą lub wziąć udział w meczu,
 Zachłysnąć się tlenem, spoglądać w słoneczko,
 Oto o czym marzy dorosły i dziecko.
 Bardzo miło będzie zabrać psa na spacer,
 A wszyscy wszak wiedzą, że pies to przyjaciel,
 Ciśnięta piłka w krzaki, albo nawet w trawę,
 Zapewnić psu może, przednią wręcz zabawę.
 Energiczny spacer każdemu posłuży,
 Nawet kiedy nogę zmoczysz swą w kałuży,
 Igraszki w deszczu, jeśli w pelerynie,
 Atrakcją będą chłopcu i dziewczynie!
 Wyprawa do lasu, to też wielka gratka,
 Szum lasu polubi Piotruś i Agatka,
 Zobaczą w ostępach lisa i zająca,
 Koło drzewa pomyka sarna chycająca.
 Oto wspaniałe przykłady na piękno natury,
 Lecz pamiętać musimy, że idą matury,
 Egzaminy, testy i różne sprawdziany,
 … jak to dziś pogodzić, Boże mój kochany?!

Na pytanie: Jakie dostrzegasz zalety zdalnego
nauczania, uczniowie odpowiadali udzielając
następujących odpowiedzi (kolejność zgodna z
ilością podobnych odpowiedzi od największej do
najmniejszej):
- mogę się wyspać, bo nie muszę wcześnie
wstawać (20 uczniów)
- nie ma żadnych zalet i wolałbym/wolałabym
wrócić do szkoły (18 uczniów)
- nauczyłam/łem się lepiej obsługiwać komputer
- uczę się w domu, w  przyjaznym dla mnie
środowisku
- mniejszy stres przy pisaniu testów,
sprawdzianów
- mogę pracować we własnym tempie
- trzeba długo siedzieć przed komputerem
- dużo informacji i szybki dostęp
- oszczędność czasu
- przebywając w domach jesteśmy bezpieczni, nie
zarażamy się
- wolałabym wrócić do szkoły bo wszystko tam
jest prostsze, bardziej zrozumiałe
- rodzic może pomóc przy wykonaniu zadania
- oceny nie zawsze są sprawiedliwe, bo niektórzy
uczniowie oszukują
- przebywając w domach jesteśmy bezpieczni, nie
zarażamy się

No cóż wydaje się, ze do końca roku szkolnego
będzie trwał stan zagrożenia epidemiologicznego, a
my nadal będziemy korzystać ze zdalnego nauczania.

ankieta
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        18 MAJA 2020 ROKU OBCHODZIMY 
  100. ROCZNICĘ URODZIN JANA PAWŁA II.

 Czy wiecie, że:
                    Jan Paweł II był pierwszym i jak do tej pory jedynym Polakiem, który został papieżem.

    Święty Jan Paweł II zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży.

                                               Papież Polak odbył 104 zagraniczne pielgrzymki w tym 8 do Polski.

  Karol Wojtyła zawsze czcił Maryję i gdy został papieżem jego zawołaniem stały się słowa:
                                       "Totus Tuus Maryja"

                         Gdy w Wadowicach w majowy wieczór Emilia Wojtyła rodziła Karola, 
                słychać było w mieszkaniu zlokalizowanym obok kościoła śpiew Litanii Loretańskiej.

cytaty JP2
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  PAMIĘĆ O OJCU ŚWIĘTYM JANIE PAWLE DRUGIM KULTYWOWANA JEST NA RÓŻNE SPOSOBY.
            JEDNYM Z NICH JEST NA PRZYKŁAD WYKONANIE LAPBOOKA Z WIADOMOŚCIAMI,                        
                         CIEKAWOSTKAMI O NASZYM WSPANIAŁYM RODAKU.
                                   PIOTREK Z KL.6 A PREZENTUJE SWOJĄ PRACĘ.
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kapliczka

 

 Kapliczka przy ul. Jagiellońskiej.
W jej wnętrzu widnieje obraz

Maryi.

Kapliczka znajdująca się
 na granicy Ochojna i Rzeszotar

przy drodze głównej.
Matka Boża z Dzieciątkiem

 na ręku.

.

Kapliczka w Ochojnie
 przy ulicy Podhalańskiej

naprzeciwko szkoły

                           W naszej miejscowości jest kilka zabytkowych kapliczek.
 Po dzień dzisiejszy kultywowany jest zwyczaj śpiewania w nich majówek, 

a w październiku odmawiania różańca.

kapliczka

Ochojno

fot. Miłosz

Marika

kapliczka
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Literackie memy 
 stworzone przez ósmoklasistów

"Pan Tadeusz"

"Pan Tadeusz"

Książę

A.
Mickiewicz

A.
Mickiewicz

A.

Mały
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"Balladyna'

Słowacki

'Quo vadis"

J. Słowacki

"Balladyna"

Sienkiewicz
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Kurnik

Podczas stanu epidemicznego przez długi czas zamknięte były
gabinety fryzjerskie i wielu ludzi zapuściło włosy. Nasza koleżanka
udziela rad jak je pielęgnować i jakie fryzury mogą nosić
dziewczyny z długimi włosami.

Gabrysia
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