**************** 10 kwietnia 2014 r. *****************

W zgodzie z netykietą
Nim się zwiążesz z Internetem,
poznaj dobrze netykietę.
Trzeba wiedzieć: te zasady chyba nie są
do parady. By przykrości się wystrzegać,
warto zatem ich przestrzegać.

Wiele ciekawych
informacji o
bezpiecznym
Internecie
zamieściliśmy na
s. 3 - 5

Zawsze wchodź na taką stronę,
gdzie jest wejście dozwolone.
Najbezpieczniej bywa w sieci tam,
gdzie strony są dla dzieci

Internet jest świetny,
Każdy o tym wie.
Ale groźny może być.
Pamiętać o tym musisz ty!
Ja nie żartuję.
Strzeż się w Internecie.
Nigdy nie wiesz,
kto jest po drugiej stronie.

Gdy się łączysz z Internetem,
niech zostaną twym sekretem osobiste

„W zdrowym ciele - zdrowy duch” – nasz
stały dział promujący zdrowotne działania w
szkole – s. 2 - 3

Konkurs literacki z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.
Rozstrzygnięcie odbyło się 7 marca br. Więcej informacji znajdziecie na str. 4
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Zdrowy chlebek – to podstawa
26 lutego w naszej szkole został zorganizowany
Dzień Zdrowego Chleba.
Z tej okazji, niektórzy uczniowie zrobili plakaty,
a jeszcze inni razem z rodzicami upiekli chleb i
rozdawali go z dżemem na przerwach. Nawet jeśli ktoś
zapomniał kanapek lub po prostu zgłodniał mógł sobie
przekąsić chleb domowej roboty. Był naprawdę pyszny.
Oby taki dzień powtarzał się częściej. Wtedy na
pewno nikt nie będzie chodził głodny ☺.
Wiki ☺

Granat… w naszej Redakcji

Kolorowy tydzień dla zdrowia

Samorząd Uczniowski rozdaje chleb

W ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie
odbył się kolorowy tydzień. Każdego dnia przynosiliśmy
inne owoce i warzywa określonego koloru (żółtego,
czerwonego,
zielonego,
fioletowego
i
pomarańczowego). Również przebieraliśmy się w
ubrania w odpowiednich kolorach.
Dnia żółtego można było przynieść np. banana,
zielonego-kiwi,
czerwonego-jabłko,
fioletowegowinogrono, a pomarańczowego-mandarynkę lub
pomarańcze. Gdy był czerwony dzień przyniosłam na
nasze redakcyjne spotkanie granat. Ze smakiem
jadłyśmy czerwone, klejące się kuleczki. Był bardzo
dobry.
Jeśli boicie się, że plama od granatu się nie
spierze to jesteście w błędzie. Wszystko się zmywa…☺
Maja i Nadia

Degustacja chleba wszystkim się spodobała

Z poczęstunkiem w szkolnym sklepiku
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„Uczta” w szkolnej czytelni.

Spotkanie z restauratorem
Nasze długo oczekiwane spotkanie, wreszcie się
odbyło. We wtorek 21 stycznia do naszego ,,centrum
dowodzenia‘’ przyszedł p. Robert Jancy.
Nasz gość jest właścicielem restauracji ,,69’’ i
hotelu ,,Sława’’. Zadawaliśmy pytania, dzięki którym
wiemy co jest zdrowe i jakie są popularne dania w
restauracjach. Poznaliśmy bardzo różne dania i sałatki,
które są zdrowe i pyszne.
Jedną z wielu ciekawostek o którą poszerzyliśmy
swoją wiedzę było „stosowanie” wegetarianizmu. Jeżeli
nie chcemy jeść mięsa i zamierzamy stosować inne diety
musimy robić to z umiarem. Podobnie jest z fast foodami
możemy je jeść, ale niewielką ilość. Nie możemy się
nimi opychać! Podczas spotkania dowiedzieliśmy się
również wielu ciekawostek z życia p. Roberta. Nie
ukończył on żadnej specjalnej szkoły gotowania, ale jest
„amatorem”. W dzieciństwie podpatrywał swoją babcię i
mamę. Te kobiety nauczyły go podstawowych potraw i
zaszczepiły w nim miłość do gotowania.
Udało mu się ponieważ nie zmuszał się do
gotowania tylko traktował to jako przyjemność i swoją
pasję.
Nadia i Julia

Wyprawa niesłychana!
Książka autorstwa Łukasza Wierzbickiego pt.
,,Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana” to opowieść
oparta na faktach.
W tej książce pisarz przenosi nas w
średniowiecze, a dokładnie w XIII w. W tym okresie
dwaj franciszkanie Benedykt i Jan wyruszają w podróż
na koniec świata ... Ich zadaniem jest odczytać list
cesarzowi Imperium Mongolskiego, od papieża
Innocentego IV.
Co ich spotkało po drodze? Czy udało im się
dopełnić misji? Jak zakończyła się ta przygoda?
Czytając tą ciekawą książkę na pewno
znajdziecie odpowiedzi na te pytania.
Julia ☺
Wszyscy uczestnicy spotkania z kucharzem i
restauratorem p. Robertem Jancy.
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Wady Internetu
Informacje mogą być nierzetelne.
Przemoc i pornografia na stronach internetowych.
Listy dyskusyjne o tematach nieodpowiedzialnych
dla dzieci i młodzieży.
Udawanie kogoś innego.
Wulgaryzm, błahość i forma rozmów w chatroomach.
Anonimowość kontaktów.
Wirusy komputerowe przenoszone przez pocztę.
Niebezpieczeństwo związane z działalnością
hakerów.
Niebezpieczeństwo penetracji zasobów komputera.
Przestępstwa komputerowe .
Brak kontaktu z rzeczywistością, pomieszanie
rzeczywistością z fikcją.
Wyzwalanie agresji.
Osamotnienie w świecie rzeczywistym.
„Śmieci” w Internecie.
Nadmiar i uleganie magii reklam.

Infotaiment

Mądre urządzenie
Pewnego razu w naszej redakcji, spokojnie
przepisywałam tekst do komputera. Gdy skończyłam,
miałam ochotę skorzystać z Internetu, ale nagle komputer
do mnie przemówił!
Był bardzo zdenerwowany. Mówił mi, że za
często i za długo korzystam z Internetu. Niestety, to była
prawda. Gdy trochę się uspokoił, rozmawiał ze mną o
bezpiecznym Internecie. Dużo się od niego dowiedziałam
i postanowiłam tak często nie korzystać z Internetu.
Komputer był zadowolony z mojej decyzji. Chwilę
później zamienił się w normalny komputer. Byłam
oszołomiona po tym spotkaniu i musiałam o tym
wszystkim opowiedzieć.
Nikt nie chciał mnie słuchać, ani znajomi ani
rodzice. Po prostu mi nie wierzyli.
Przypomniało mi się, że nie opowiedziałam
tego tylko mojej babci i dziadkowi. Wysłuchali
mnie i uwierzyli mi! Byłam taka szczęśliwa, że
w końcu ktoś mnie wysłuchał. To był
naprawdę niesamowity dzień i chciałabym
żeby się jeszcze kiedyś powtórzył.
Anielka

Zalety Internetu
Dostęp do ogromnej ilości informacji z każdej
dziedziny wiedzy
Najbardziej aktualne wiadomości z różnych
dziedzin życia
Narzędzie do współpracy dla ludzi pracujących
nad jednym projektem, a pracujących w
oddaleniu
Miejsce spotkań ludzi wszystkich narodowości i
możliwość wymiany poglądów
Możliwość przeprowadzenia rozmów głosowych
tele- i wideokonferencji
Możliwość wysyłania i otrzymywania plików
różnego rodzaju
Możliwość taniej korespondencji bez
ograniczeń terytorialnych
Dokonywanie zakupów w sklepach
internetowych, operacji bankowych i
giełdowych
Granie w sieci z innymi graczami
Możliwość publikowania informacji na
własnych stronach www
Możliwość zamieszczeniach tanich reklam
Promowanie własnych produktów i usług

Zasady bezpiecznego Internetu
Nie ufaj osobom poznanym w sieci!
Nigdy nie można w 100% zaufać osobie poznanej w
Internecie. Kiedy zechcesz się z kimś spotkać w realnym
świecie, pamiętaj poinformować o tym rodziców lub
kogoś dorosłego. Nigdy nie idź na spotkanie samotnie.

Mów, jeśli coś jest nie tak!
Kiedy ktoś lub coś w Internecie cię niepokoi albo
wystraszy natychmiast powiadom rodzica, opiekuna,
nauczyciela czy inną zaufaną osobę dorosłą.

Zabezpiecz swój komputer!
Jeśli korzystasz z Internetu, twój komputer musi mieć
zainstalowany odpowiedni program antywirusowy.
Dobrze by było zaopatrzyć go w Firewall.

Nie podawaj swoich danych!
W sieci posługuj się tylko i wyłącznie
Nickiem. Nigdy nie podawaj imienia,
nazwiska, numeru telefonu, adresu, czy
numeru szkoły, ponieważ możesz
całkiem niechcący podać miejsce
zamieszkania złodziejowi.
zebrała i opracowała:
Wiki ☺
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Netykieta
Jeśli chcesz być
dobrze traktowany w
sieci, bądź dobry dla
innych internautów.
1. Nie rozsyłaj internetowych
łańcuszków
(łańcuszek
internetowy
to
wiadomość
zawierająca prośbę o rozesłanie
jej do jak największej liczby internautów, jest popularną formą
spamu).
2. Staraj się nie nadużywać emotikonek
(uśmieszków,
buziaczków).
3. Bez potrzeby nie pisz dużymi literami, gdyż oznaczają
KRZYK.
4. Na forum wystrzegaj się zadawania pytań, na które już padły
odpowiedzi. Zanim zadasz pytanie, użyj opcji ,,szukaj’’ lub
zajrzyj do działu FAQ (ang. Frequently Asked Questions –
najczęściej zadawane pytania).
5. Umieszczając coś w Internecie, nie powtarzaj treści, które
już się w nim znajdują.
6. W Internecie nie wolno nikogo obrażać i wyzywać. Nie daj
się sprowokować do kłótni.
7. Szanuj autorów blogów. Blogi to internetowe pamiętniki. Ich
autorzy piszą o sprawach szczególnie dla nich ważnych.
8. Szanuj cudzą własność. Nie podpisuj się pod cudzymi
wypowiedziami lub pracami. Korzystając z materiałów
znalezionych w sieci, zawsze podawaj źródło ich pochodzenia.
9. Zwracając się do konkretnego internauty, pamiętaj o
używaniu dużej litery w zaimkach: Ty, Tobie, Ci itp.
10.
Nie zakładaj sobie niepotrzebnych kont e – mail.

Kto kim w Internecie?
Na świecie żyje wiele hakerów, którzy pracują
legalnie. Z pomocy takich ludzi korzysta między innymi
NASA i CIA. Choć nie brak też niebezpiecznych
krakerów, którzy włamują się nam na konta stron
internetowych i w niebezpieczny sposób wykorzystują
nasze dane i informacje prywatne, które tam
zamieściliśmy. Oto krótki słowniczek:
HAKER – osoba interesująca się komputerami,
wykorzystuje je do włamywania się do systemów, ale w
granicach obowiązującego ją kodeksu etycznego.
KRAKER - po części haker, lecz otrzymane informacje
wykorzystuje nielegalnie, mając na celu wzbogacić się
lub wyrządzić komuś krzywdę.
LAMER - powszechny użytkownik systemów
informatycznych lub początkujący kraker.
WIRUS- obca część kodu dołączonego do programu,
która ,,zaraża” nasz komputer.
Julia

KONKURS
LITERACKI

z okazji Dnia
Bezpiecznego
Internetu
Nasza biblioteka była
organizatorem
konkursu
literackiego z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.
Uczniowie biorący w nim udział mieli za zadanie
napisać opowiadanie, którego tematem przewodnim
było bezpieczeństwo w Internecie. Dnia 7 marca br.
uczestnicy zebrali się w czytelni naszej biblioteki, aby
odebrać nagrody. Zdobywczynią pierwszego miejsca
została Julia Kowalczyk z kl. VI c, a drugie miejsce Ex
aequo zdobyli Gabrysia Małecka z kl. VI b i Joachim
Joński z kl. VI d. Oprócz tego zostały przyznane
wyróżnienia, a pozostali uczestnicy konkursu otrzymali
dyplomy i drobne upominki. Warto także nadmienić, że
nagrodą główną był odtwarzacz Mp3. Serdecznie
gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do
przeczytania fragmentu zwycięskiej pracy.
Martyna ☺

Bądź bezpieczny
Pewnego zimowego dnia, gdy temperatura
spadła poniżej -5*C, piętnastoletni Janek wpadł na
genialny pomysł. Ustalił z rodzicami, że zorganizuje
„Dzień z filmem” dla swoich kolegów. Chłopak był
bardzo lubiany w swojej klasie i miał dużo znajomych,
ale na seans zaprosił tylko pięciu swoich najbliższych
przyjaciół. Mieli oni zupełnie inne zainteresowania, ale
łączył ich podobny „gust filmowy”.
Janek lubił mieć wszystko dopięte na ostatni
guzik, dlatego dzień wcześniej zaczął przygotowywać
się do spotkania. Oprócz zakupienia popcornu i coli,
nieodłącznych „towarzyszy” filmowych seansów, musiał
zdecydować się na jakiś film. Bez zastanowienia założył
sobie konto na portalu internetowym, z którego można
ściągać filmy, muzykę i gry. Po przejrzeniu dostępnych
filmów, wybrał kilka z nich i pobrał na swój komputer…
Julia
Opowiadanie w całości jest dostępne
naszym blogu : www.biblnik102.blog.interia.pl

na
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Walentynki „Dzień miłości i przyjaźni”
Walentynki w naszej szkole postanowiliśmy
obchodzić po feriach 19 lutego.
Dziewczyny z samorządu przygotowały „pocztę
walentynkową”. Rozdawały walentynki uczniom oraz
nauczycielom. Każdy z nas mógł przekazać parę miłych
słów poprzez duże czerwone serce.
To nie wszystko, samorząd zorganizował nam
dyskotekę podczas przerwy. Było super! Co prawda
była na korytarzu, ale rozweseliła każdego. Gdyby ktoś
zgłodniał na naszej walentynkowej imprezie mógł kupić
ciasteczka w kształcie serca. Pieniądze ze sprzedaży
walentynkowych ciasteczek przekazano potrzebującym.
Julia Rygiel

Samorząd szkolny podczas liczenia zebranej „góry
grosza” w naszej szkole

Góra Grosza w naszej szkole
Jeden grosz znaczy niewiele, ale potężna "góra
grosza" może już pomóc potrzebującym dzieciom i
odmienić ich ciężki los. Wiedzą o tym uczniowie
"Jedynki" i chętnie każdego roku przystępują do akcji.
Niektórzy z nich zbierają grosiki przez cały rok razem z
rodziną tak jak Paweł Pajszczyk z klasy 5 b, aby
następnie zasilić konto swojej klasy. Paweł wraz z
rodzicami uzbierał 220zł. Brawo!!!
W sumie zebraliśmy 625,24zł a w tym roku
uzbieraliśmy o ponad 200zł więcej niż roku minionym.
Najwięcej zgromadziła klasa 5b - 236,61zł ,na drugim
miejscu jest klasa 6d- 66,53zł, a na trzecim 5a- 30,54zł..
W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim
wychowawcom, uczniom i rodzicom, którzy włączyli się
w zbiórkę pieniędzy, bez ich zaangażowania sukces
byłby niemożliwy.
Komunikat Samorządu Uczniowskiego

Tolerancja w muzyce
Każdy z nas słucha innego gatunku muzyki.
Jedni słuchają muzyki klasycznej, inni pop-u, a następni
rap-u. W związku z różnicami w poglądach
muzycznych, w różnych sytuacjach spotykamy się z
nietolerancją. Na portalach społecznościowych aż
„wrze” od ciągłej krytyki muzyki, np. Justina Biebera,
One Direction. Osobiście nie jestem miłośniczką tych
muzyków i zespołów, jednak bardzo dziwi mnie ten brak
wzajemnej tolerancji.
Tak zwane „hejty” to nic innego jak ubliżanie w
sieci (często anonimowe). Zastanawiające jest to, że owi
„hejterzy” w realnym życiu nie mieliby odwagi podejść
do kogoś i „w twarz” powiedzieć to, co piszą o tej
osobie i jej poglądach.
Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia…
Dlaczego krytykujemy (i na pewno nie jest to
konstruktywna krytyka) gatunek muzyczny lub
wykonawcę, o którym nie mamy pojęcia? Nie
interesujemy się danym muzykiem i jego twórczością,
więc pozostawmy ocenę osobom zagłębionym w temat.
Coś, co nam wydaje się beznadziejne, innym
może wydawać się fantastyczne. To „działa” także w
drugą stronę! Osoby, które wypowiadają się na temat, o
którym nie mają pojęcia nie stają się przez to
mądrzejsze. Moim zdaniem zachowują
się dość
śmiesznie, udając, że na wszystkim się znają.
Czytelnicy! Słuchajcie muzyki, która odpowiada
Waszym upodobaniom i gustowi. Nie sugerujcie się
zdaniem znajomych (w kwestii muzyki). Coś, co podoba
się im, nie musi Wam. To
zaciera Waszą
indywidualność!
Gabrysia

Dzień Kobiet w szkole
Już tradycyjnie 8 marca w naszej szkole
obchodzimy uroczyście święto pań i dziewczynek.
Tegoroczne Święto Kobiet również takie było. Na
przerwach SU zorganizował Koncert dla pań.
Przedstawiciele męskiego rodu mogli popisać się grą na
gitarze i keybordzie.
W tym dniu nie zabrakło życzeń i pozdrowień
dla pań i dziewczynek. Każdy mógł takie pozdrowienia
zapisać na dużej przygotowanej laurce. Tego dnia
dziewczynki były obdarowane kwiatkami i drobnymi
upominkami.
Koncert
bardzo
podobał
się
zgromadzonym, a miłe życzenia sprawiły wszystkim
wiele przyjemności
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Ała! Moja noga!
On nigdy
mnie nie
dogoni;-(

Zaraz cię
dogonię☺

Nagle Kasia spadła ze schodów

Dzieci biegają po schodach szkolnym korytarzu
Kasię bardzo boli noga.
Pomocy! Kasia
złamała nogę!
Zadzwońcie po
lekarzy!

Dopiero teraz
zrozumiałam, że się nie
biega po korytarzu
szkolnym.

Karetka jedzie do Kasi!

ZAPAMIĘTAJCIE!
W SZKOLE SIĘ NIE BIEGA

Patrycja, Ala, Asia i Maja
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Krzyżówka czytelnika
1. Zwierzę lubiące ser, albo część sprzętu
komputerowego.
2. Program komputerowy do tworzenia rysunków.
3. … zna odpowiedź na każde pytanie.
4. Najpopularniejszy portal społecznościowy na
świecie.
5. Może być nim zarażony komputer.
6. Ulubiona rozrywka dzieci to… komputerowa.
7. Zbiór zasad internetowych.
8. Po włączeniu komputera widzimy go.
Ala i Maja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sowa z najwyższej półki

Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagrody-niespodzianki
rozwiąż krzyżówkę i rebus i przynieś do biblioteki właściwą
odpowiedź (na kartce podpisanej imieniem i nazwiskiem). Termin
zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2014 r. nagrodę niespodziankę z
poprzedniego numery otrzymuje Julia Fibich z kl. IV b.
Gratulujemy.

Notatki
Notatki są podstawową pomocą uczenia się. Jak tworzyć je
prawidłowo?

Co roku w naszej szkole wybierana jest klasa,
która zyskała najwyższą średnią ocen. Nagrodą jest
trofeum w kształcie sowy. W tym półroczu wygrali
uczniowie z klasy IVe- 4,95. Na lekcji wychowawczej
była dyrektor szkoły p. Elżbieta Pokojowa i
przedstawiciele klasy Vd wraz z wychowawcą Aldoną
Piwońską (klasa, która wygrała w zeszłym roku). Klasa
Vd ze smutkiem oddała ,,sowę z klasą’’. Rodzice klasy
IVe przygotowali tort i drobne upominki. Zwycięzcy
otrzymali także gratulacje od pani dyrektor.
Natalia

1. Rób notatki odręcznie.
2. Pisz własnymi słowami-interpretacja wspomaga
rozumienie i pomaga zapamiętywanie materiału.
3. Pisz krótko, ale nie zapomnij o niezbędnych
informacjach.
4. Jak najczęściej stosuj myślniki np. w tłumaczeniach.
5. Systematycznie przeglądaj notatki i powtarzaj je sobie, aż
się nie nauczysz. ☺
Maja

P. Bożena Mielczarek i P. Aldona Piwońska z uczniami
kl. IVe i Vd

Stopka redakcyjna. Skład redakcji: Julia Kowalczyk, Natalia Krotowska, Gabriela Małecka, Martyna Nawrocka, Wiktoria Włodarczyk,
Ola Chojnacka, Adrianna Kolenda – Api, Alicja Rybka, Aniela Szewczyńska, Maja Chrzempiec, Nadia Jancy, Patrycja Olejnik,, Joanna
Pietrzak. Opiekunka p. Elżbieta Nowak. Adres redakcji: Szkoła Podst. nr 1, 62-700 Turek, ul.3 Maja 29. Nakład 50 egz. Gazetka w
wersji elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej naszej szkoły: www.sp1.turek.net.pl Druk – Drukarnia „Unicorn” w Turku
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