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Gazetka szkolna  

Szkoła Podstawowa im. Bohatero w Wrzes nia 1939 r. w Czastarach 

Rok szkolny 17/18 

Co w numerze? 

 Walentynki, s. 2 

 Jestem bezpieczny w sieci, s. 3 

 Szkolna choinka, s. 4, 5 

 Humor, s. 6 

Kalendarium - luty: 

8 lutego - Tłusty czwartek 

14 lutego - Dzień Zakochanych —  

       walentynki 

14 lutego - Popielec 



W Stanach główny 
nacisk kładzie się 
na  obdarowanie 
wszystkich bliskich 
miłymi liścikami  
lub kartkami.  

We Włoszech kupuje się odzież  
w kolorze czerwonym. 

We Francji zaprasza się w walentyn-
ki ukochaną osobę na kolację lub do 
teatru oraz wysyła się bukiecik 
kwiatów z bilecikiem.  

W Tajlandii jest to ulu-
biony dzień zawierania 
małżeństw.  



Dzień Bezpiecznego Internetu 

 Dzień Bezpiecznego Internetu będziemy ob-
chodzić w Polsce już po raz 14! Tegoroczne DBI 
świętowaliśmy 6 lutego pod hasłem "Dzień Bez-
piecznego Internetu: tworzymy kulturę szacun-
ku w sieci".  

1. Bądź dyskretny. Informacje, które publikujesz, stają się 
publiczne i widoczne dla wszystkich. Nie wstawiaj więc 
tego, czego nie chcesz udostępniać całemu światu!  

2. Bądź anonimowy. Nie dziel się prywatnymi lub bardzo 
osobistymi informacjami. Nigdy nie zamieszczaj czegokol-
wiek, co może posłużyć do zlokalizowania ciebie lub innej 
osoby (na przykład imienia i nazwiska, adresu e-mail, czy 
też adresu domowego lub numeru 
telefonu). 

3. Zachowaj dystans. Nie spotykaj 
się z przypadkowymi osobami po-
znanymi w sieci. Jeśli już musisz, wy-
znacz spotkanie w bezpiecznych  
i publicznych miejscach, powiadom kogoś o swoich pla-
nach, przyprowadź ze sobą znajomego.  

4. Bądź szczery. W sieci bardzo łatwo można zmienić swo-
ją tożsamość, więc ważne jest, by nie udawać kogoś inne-
go. Miej także ograniczone zaufanie do osób po drugiej 
stronie ekranu—nie wiesz kim w rzeczywistości są. 

5. Bądź uprzejmy. Nie wdawaj się w zbędne dyskusje  
z natrętnymi osobami. Jeśli ktoś cię obraża, po prostu 
odejdź od komputera, powiadom dorosłego lub admini-
stratora o danej osobie i jej zachowaniu. To ma być prze-
de wszystkim zabawa! 

6. Uważaj na wirusy. Nie otwieraj, 
nie odpowiadaj i nie przesyłaj dalej 
e-maili, czy też wiadomości z komu-
nikatora, jeśli nie znasz osoby wysy-
łającej i nie sprawdziłeś zawartości 
programem antywirusowym. Może ona zawierać niebez-
pieczne oprogramowanie (takie jak spyware, czy wirusy), 
lub być obraźliwa. 

Chcesz być bezpieczny w sieci?  

Pamiętaj: 

7. Zachowaj bezpieczeństwo. Używaj 
oprogramowania zabezpieczającego (np. 
skanerów antywirusowych). Upewnij się, 
że system operacyjny jest zaktualizowany  
i zabezpieczony na wypadek, gdyby e-mail 
nieumyślnie zainfekował wasz komputer. 

8. Zachowaj prywat-
ność. Nigdy nie udo-
stępniaj haseł lub 
podpowiedzi do 
nich. 

9. Proś o pomoc. Jeśli tylko coś cię niepo-
koi - szukaj pomocy! Podziel się wątpliwo-
ściami z kolegami, 
porozmawiaj z ro-
dzicami lub innym 
dorosłym!  

10. Uważaj. Jeśli coś 
brzmi zbyt dobrze, żeby było prawdą, 
prawdopodobnie nią nie jest! Sprawdzaj 
fakty, jeśli czegoś nie jesteś pewny. 



CHOINKA 2018 :) 

Nasi wspaniali prowadzący :) Zwycięzcy - nie mieli sobie równych. 

Klasa VII - w wykonaniu utworu „Makumba” i podczas prezentacji strojów. Śliska miłość i sportowcy roku - klasa 2a. 

 

Historia pięknej miłości zaprezentowana przez klasę 2b. 

Radość zwycięstwa! Najpiękniejsza para wieczoru. Niepowtarzalny styl :) 



CHOINKA 2018 :) 

Na tegorocznej choince frekwencja była niemal 100%!!! 

Najmodniejsza para wieczoru. Barbie and Ken oraz strój wieczorowy w wykonaniu klasy V. 

Następca Roberta? Nastrojowa  IVa                                      i roztańczona IVb   Występ klasy VI         Prezentacja strojów  
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Na lekcji geografii: 
- Województwo podkarpackie graniczy ze Słowa-
cją od południa - mówi nauczycielka. 
- A przed południem z kim graniczyło? - dopytuje 
się Jasio.  

Na lekcji polskiego: 
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 
- Kiedy mamy słaby wzrok!  

Ojciec przegląda dzien-
niczek szkolny Jasia: 
- Co to, znowu jedynka z 
historii? 
- Niestety, historia lubi 
się powtarzać...  

Jaś z tatą są w operze. Jaś pyta: 
- Tato, czemu ten pan grozi tej pani kijem? 
- On jej nie grozi, on dyryguje. 
- To czemu ta pani krzyczy?  

- Tato, mama mówiła, że ta szyba w naszych 
drzwiach wejściowych jest nietłukąca.  
- Tak, Jasiu.  
- Otóż muszę ci powiedzieć, że oboje bardzo się 
myliliście.  

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 
- Jasiu, co powiesz o jaskółkach? 
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpo-
czyna się rok szkolny!  

Na lekcji biologii nauczycielka pyta Jasia:  
- Co to jest mamuthus primigenius?  
Ponieważ Jasio nie odpowiada, pani mówi:  
- To mamut, czyli prehistoryczny słoń.  
- Coś podobnego! To jaskiniowcy umieli wynajdo-
wać takie uczone nazwy?  

Pani pyta Jasia: 
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi? 
- Missisipi. 
- Dobrze, Jasiu. A o ile jest dłuższa? 
- O sześć liter.  

- Jasiu, dlaczego wnosisz na paluszkach to wia-
dro z wodą do sypialni? 
- Bo tata prosił, żeby go o piątej po cichu obu-
dzić...  

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta 
nauczycielka Jasia. 
- Bo nie mogę się obudzić na czas... 
- Nie masz budzika? 
- Mam, ale on dzwoni wtedy, gdy śpię.  


