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Kodujemy na zajęciach „Klika”
W bieżącym roku szkolnym wzięliśmy udział w dwóch wydarzeniach
związanych z programowaniem. Pierwsze z nich to Code Week – Europejski
Tydzień Kodowania, a drugie to Godzina Kodowania.
Tydzień Edukacji Informatycznej jest największą inicjatywą edukacyjną. Można
w niej uczestniczyć na lekcjach i zajęciach w szkole, jak i poza szkołą,
indywidualnie lub w grupie.
Na naszych zajęciach dzieci poznawały program SCRATCH. Układały proste
skrypty i obserwowały efekty swojej pracy.
Drugim wydarzeniem jest Godzina Kodowania (The Hour of Code
1-4.12.2017). Celem tej inicjatywy jest przybliżenie uczniom informatyki
w formie łamigłówek z postaciami z ich gier i zabaw, których rozwiązanie
polega na ułożeniu programów z gotowych bloczków.
Łamigłówki udostępniane w ramach Godziny Kodowania są bardzo
interesującym i wciągającym wprowadzeniem do programowania, a inne
aktywności oferowane przez tę inicjatywę mogą służyć do dalszego rozwijania
umiejętności programowania, jak i zgłębiania metod informatyki i jej
zastosowań.
W Polsce od września 2017 roku programowanie zostało włączone do
programu przedmiotu zajęcia komputerowe.

Gazetkę przygotowali uczestnicy zajęć dziennikarskich
pod kierunkiem p. Mirosławy Kidały.

Bez osłonek
Płynie Wisła, płynie, po polskiej krainie,
Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie,
Zobaczyła Kraków, wnet go pokochała,
I w dowód miłości wstęgą opasała.
Utwór: Od południa stoi wielka Babia Góra - autor anonimowy
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A ta śliczna Wisła
Na Śląsku wytrysła,

Nazwa
Wincenty Kadłubek nazywał Wisłę Vandalus, wyprowadzając nazwę rzeki od
imienia Wandy, a tę od wyrazu vanduo, oznaczającą w języku litewskim wodę.
Przebieg
Źródła rzeki znajdują się w południowej Polsce, na wysokości 1107 m n.p.m.
(Czarna Wisełka) i 1080 m n.p.m. (Biała Wisełka), na zachodnim stoku Baraniej
Góry w Beskidzie Śląskim.
Podział biegu rzeki Wisły
 bieg górny – od źródeł do Zawichostu (poniżej ujścia Sanu)
 bieg środkowy – od Zawichostu do ujścia Narwi (operacyjnie często
przyjmuje się do stopnia wodnego Włocławek)
bieg dolny – od ujścia Narwi (lub od stopnia wodnego Włocławek) do
ujścia.
Zbiorniki na Wiśle
 Jezioro Czerniańskie
 Jezioro Goczałkowickie
 Jezioro Włocławskie
Delta Wisły
W miejscowości Biała Góra koło Sztumu około 50 km od ujścia, rozdzielając się
na dwa ramiona Leniwka (lewe) i Nogat (prawe), tworzy szeroką deltę, zwaną
Żuławami. W miejscu noszącym obecnie nazwę Gdańska Głowa od Leniwki
oddziela się w kierunku wschodnim kolejne ramię zwane Szkarpawa, w celu
ochrony przeciwpowodziowej zamknięte śluzą. Kolejne ramię Martwa Wisła
oddziela się w Przegalinie. Uchodzi do Zatoki Gdańskiej.
Dorzecze
Dorzecze Wisły zajmuje powierzchnię 194 424 km² (w Polsce 168,7 tys.
km²)]. Najwyższy punkt dorzecza leży na wysokości 2655 m n.p.m. (szczyt
Gerlach w Tatrach).
Prawobrzeżne dopływy Wisły: Soła, Skawa, Raba, Dunajec, Wisłoka, San,
Wieprz, Świder, Narew, Skrwa, Drwęca, Osa oraz Liwa.
Lewobrzeżne dopływy Wisły:
Przemsza, Nida, Czarna, Kamienna, Iłżanka, Radomka, Pilica, Bzura, Brda, Wda,
Wieżyca.
Autor: Lidia Kasprzak
/na podstawie Wikipedii/

Przeleciała kawał świata,
Nim tu do nas przyszła.
Maria Konopnicka

Wisła

Rok 2017 to rok Rzeki Wisły
Wisła – Królowa Polskich Rzek, symbol polskości i patriotyzmu – to nasze
naturalne oraz historyczno-kulturowe dziedzictwo. Ta wyjątkowa rzeka,
przez stulecia różnorodnie kształtowana przez przyrodę i ludzi, wciąż jest
dla nas wyzwaniem. Wymaga zrównoważonego rozwoju, przemyślanej
strategii oraz odważnych, dalekowzrocznych działań.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając znaczenie Wisły w życiu
naszego Narodu i Państwa, ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły.

