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Co jeszcze w numerze? 

 Dzień Bezpiecznego Interne-

tu, s. 2 

 muzyczne gwiazdy i gwiaz-

deczki, s. 3 

 Dzień Kobiet, s. 4 

 Wielkanoc, s. 5 

 stała dawka humoru, s. 6 

 Już niedługo nadejdzie wiosna. Zdecydowanie poprawi się nasze samopoczucie, 
a w powietrzu pachnieć będzie świeżością. Chyba każdy ma dosyć niskiej 
temperatury oraz krótkich, szaroburych dni. Miłośnicy 
ciepłej pogody i słońca odetchną z ulgą. Wkrótce będziemy 
mogli wreszcie wyjść na boisko pograć w piłkę, czy pójść na 
spacer i zachwycać się kwitnącymi roślinami. Pobudka o 
6.00 rano już nie będzie w egipskich ciemnościach, 
ponieważ dni robią się coraz dłuższe. Tylko się zachwycać…  

 A więc, byle do WIOSNY!!! 

   

 Wiosna, wiosna! 

 Oficjalnie za pierwszy 
dzień kalendarzowej wiosny 
uważany jest  21 marca. 
Ta astronomiczna zaczyna 
się w chwili, gdy Słońce 
przekracza równik. Jest 
to moment zwany przez 
astronomów równonocą 
wiosenną i przeważnie 
ma  miejsce około 20 mar-
ca.   

Marcowe kalendarium: 

08.03. — Międzynarodowy Dzień  
  Kobiet 
20.03. — Niedziela Palmowa 
20.03. — początek astronomicznej  
  wiosny 
27.03. —zmiana czasu z zimowego  
  na letni 
27.03. — Wielkanoc 
28.03. —Poniedziałek Wielkanocny 
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 Hasło tegorocznych obchodów "Lepszy internet zależy od Ciebie!" zwraca 
uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że internet będzie 
miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Pamiętajcie - każdy z nas ponosi odpowie-
dzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta! 

Lepszy  
internet  
zależy  

od Ciebie!  

09.02.2016. 

1. Nigdy nie podawaj w internecie swojego 
prawdziwego imienia i nazwiska. Posługuj 
się nickiem , czyli pseudonimem, interneto-
wą ksywką. 
2. Nigdy nie podawaj osobom poznanym w 
internecie swojego adresu domowego, nume-
ru telefonu itp. 
3. Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich 
zdjęć. Nie wiesz do kogo naprawdę trafią. 
4. Nie odpowiadaj na wul-
garne i niepokojące wiado-
mości. 
5. Pamiętaj , że nigdy nie 
możesz mieć pewności, z 
kim rozmawiasz w interne-
cie. 
6. Internet to skarbnica wie-
dzy ale pamietaj , że nie 
wszystkie informacje , które 
w nim znajdziesz są praw-
dziwe. 
7. Szanuj prawo własności 
w Sieci. 
8. Szanuj innych użytkowników internetu. 

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU  

9. Spotkania z osobami poznanymi w inter-
necie mogą być niebezpieczne. 
10.Uważaj na e-maile otrzymywane od nie-
znanych Ci osób. 
11.Pamiętaj , że hasła są tajne i nie powinno 
się ich podawać nikomu. 
12. Nie spędzaj czasu wolnego przy kompu-
terze . Ustal sobie jakiś limit. 
13. Jeżeli prowadzisz bloga , pamiętaj , że 

mają również do niej dostęp 
osoby o złych zamiarach . 
14. Rozmawiaj z rodzicami o 
internecie.Informuj ich o 
wszystkich stronach , które 
Cię niepokoją. 
15.Jeżeli chcesz coś kupić w 
internecie , skonsultuj to z 
rodzicami. 
16. Koniecznie zainstaluj 
oprogramowanie antywiru-
sowe na swoim komputerze 

Szukasz pomocy w sprawach doty-
czących bezpieczeństwa w sieci? 
Dzwoń!!! 

Chcesz zgłosić nielegalne treści, 
na które trafiłeś w internecie? 
Pisz!!! 



Muzyczne Gwiazdy i 

Gwiazdeczki 

One Direction (potocznie 1D) to brytyjsko-irlandzki boysband.Stworzyli zespół w brytyjskim 
programie X-Factor w roku 2010. Decyzję tę podjął Simon Cowell, proponując pięciu różnym 
chłopakom (Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomilson i Zayn Malik) założenie ze-
społu. W półfinale programu  zdążyli już podbić serca ludzi. Tym to sposobem fani szybko spra-
wili, że zespół stał się sławny.  
Ostatnio najpopularniejszym singlem jest piosenka Drag Me Down. 

Nagrali w ciągu 5 lat 5 albumów, których zdjęcia macie powyżej ;) 

Po pięciu latach bycia 
razem Zayn Malik posta-
nowił odejść z zespołu. 
Możecie śledzić jego 
solową karierę np. na 
YouTube. Niedawno  
nagrał swoją pierwszą 
piosenkę pt. 
„Pillowtalk”. 
Łapcie tutaj zdjęcia z 
tego teledysku: 

Zespół postanowił zro-
bić sobie przerwę na 
rok, lecz obiecali, że 
wrócą ze zdwojoną siłą i 
nowymi pomysłami na 
piosenki :D 

Obok są zdjęcia z     
2010 r. i 2015 r. Bardzo 
się zmienili, prawda? ;) 

Pausia :D 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boys_band


Święto Kobiet 

 Dzień Kobiet to wspaniała okazja, aby mężczyźni mogli się wykazać 
kreatywnością i sprawić płci pięknej różne ciekawe upominki. Dla tych chło-
paków, którzy nie mają pomysłu, co kupić swojej babci, mamie, siostrze czy 
koleżance, mamy małą ściągę:)  
Przeprowadziłyśmy ankietę, w której spytałyśmy dziewczyny, jaki prezent 
sprawiłby im największą radość. Według naszych koleżanek najtrafniejszymi 
prezentami są: biżuteria, kwiaty i czekoladki. No cóż, chyba nie jesteśmy zbyt 
oryginalne…  

Dzień Kobiet  to święto obchodzone 8 marca jako wyraz sza-
cunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet.  
Ustanowione zostało w 1910 roku.  

 Kupiłeś już prezent dla swoich kobiet?  
A może dzięki nam już wiesz, co kupić?  
 Drodzy koledzy, o jednym musicie wie-
dzieć - tak naprawdę nie jest ważne, jaki prezent 
ofiarujecie, dla każdej kobiety liczy się tylko to, 
że o niej pamiętaliście! ;)  

Mam prawo do... 
 Przed feriami został przeprowadzony konkurs, w którym uczestni-
cy pisali wiersze dotyczące praw dziecka. Spośród wszystkich zgłoszo-
nych prac jury wybrało 3 najciekawsze.  
Wyróżnione wiersze: 

Każde dziecko 
ma swoje prawa: 

do życia, do bycia, 
do psot, do żali, 
do bycia na fali. 

Chociaż czasami tak bywa, 
że o tych prawach się zapomina. 

Smutne są wtedy oczka tych dzieci,  
więc wy – dorośli zróbcie coś z tym, 

by było więcej wesołych min. 

   Izabela Grzesiak, kl. IIb 

Prawo do nauki mam i wykorzystuję je, 
Gdy czegoś nie rozumiem,  
to do nauczyciela zwracam się. 
On pomaga mi, reszcie klasy też. 
Prawo do życia, to kolejne prawo me, 
mogę być jak i z kim chcę. (..) 
Rozrywka najfajniejszym prawem jest, 
bo możesz się bawić, kiedy tylko chcesz. 

Obowiązkiem ucznia każdego  
jest przestrzeganie kodeksu szkolnego. 

Kto tego prawa nie szanuje, ten na karę zasługuje. 
Gdy zaś tę zasadę złamie,  

to negatywną uwagę dostanie. 
Pilnuj zatem mój drogi kolego,  

by nie przekraczać prawa szkolnego. 
Kiedy zasady mocno naruszysz,  

to ci dyrektor uszy wysuszy. 
Wezwie natychmiast rodzica twego  

i masz już szlaban na całego. 

     Jakub Bednarczyk, kl. Ia 

Lecz pamiętaj, jeśli obowiązki masz,  
to musisz spełniać je. 
Każdy takie same prawa ma.  
Nie ważne jakim językiem posługuje się, 
innego koloru jest, to nic, on i tak taki sam jest. 
Więc pamiętaj prawa swe i każdemu przypominaj je! 

    Mateusz Śmiałek, kl. IIb 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/8_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1910


Przepis na wielkanocnego mazurka: 
Składniki: 
- 30 dag mąki 
- 20 dag masła 
- 10 dag cukru pudru (1 szklanka) 
- 3 żółtka ugotowane na twardo przetrzeć przez 
sitko 
- 1 cukier waniliowy 
- 1 puszka skondensowanego mleka 

Przygotowanie: 
Posiekać dokładnie wszystkie składniki, utrzeć w 
makutrze.Wstawić na 30 minut do lodówki. Potem 
rozwałkować na 1 cm. Piec około 25 minut w tem-
peraturze 180 - 220 stopni C. Skondensowane 
mleko słodzone gotować pod przykryciem na małym 
ogniu, kilka razy przewracając puszkę. Uwaga - nie 
nachylać się nad garnkiem. Kajmak rozprowadzić na 
cieście, posypać bakaliami. 

Drodzy Czytelnicy, 
gdy nadejdzie Wielkanocny poranek, 

niech spełnią się życzenia tęczowych  

         pisanek... 

Mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych,  

bogatego zająca i kurczaczków  

         puszystych. 

Świątecznego nastroju, biesiady obfitej,  

lukrowego baranka, a w dyngusa  

      - głowy wodą zmytej!  

   życzy redakcja IV Władzy 

Idzikowa ;* 

Zbliża się Wielkanoc. Czas wielkiej radości, koloro-
wych jajek i wielkanocnego króliczka... 
W tym roku Wielkanoc wypada 27 marca. 

 W czasie Wielkanocy wypełnia się najważniejsza tajem-
nica naszej wiary i stąd tak wielka waga tych świąt. Wielka-
noc jest pamiątką męki i zmartwychwstania Chrystusa. Na 
całość świąt składają się: Niedziela Palmowa - rozpoczynają-
ca uroczystości Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalne 
obejmujące Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę 
oraz Niedzielę Zmartwychwstania. 



Mąż do żony: 
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty 
męczysz się myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej na 
dwór i umyła samochód...  

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale 
siano nałożone tu przez gajowe-
go. W pewnej chwili jeden z jeleni 
mówi:  
- Chciałbym, żeby już była wiosna.  
- Tak ci mróz doskwiera?  
- Nie, tylko już mi obrzydło to sto-
łówkowe jedzenie!  

- Kochanie, poszłabyś ze mną na 
siłownię? 
- Myślisz, że jestem gruba?! 
- OK, jak nie chcesz... 
- I do tego leniwa?!! 
- Uspokój się. 

- Wmawiasz mi hiserię?!!! 
- Wiesz, że nie o to cho-
dzi! 
- Teraz twierdzisz, że 
przeinaczam prawdę?! 
- Nie! Po prostu nie mu-
sisz ze mną nigdzie iść!!! 
- A dlaczego tak Ci zale-
ży, żeby iść samemu...?  

- Dlaczego kobiety tak kochają bu-
ty? 
- Bo bez względu na to ile kobieta 
przytyje, to buty i tak będą pasować.  

Miałam do lata zrzucić pięć kilo... Zostało mi jesz-
cze osiem.  
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Idzie zajączek przez las i nie-
sie pod pachą teczkę. Spoty-
ka go wilk i pyta: 
- Co tam niesiesz? 
- Swoją pracę magisterską. 
- Ha! A jaki temat? 
- "Zając najgroźniejszym 
zwierzęciem w lesie" 
- No! Ty chyba sobie kpisz! 
- To chodź za krzaczek! 
Wpadają za krzaczek, sły-
chać straszliwy łomot, sko-
wyt. Po chwili zza krzaczka 
wypada wilk z obłędem w 
oczach, sierść z niego prawie 
zdarta... Po chwili wychodzi 
zając, a za nim niedźwiedź. Misio poklepuje zająca 
po plecach i mówi: 
- Widzisz zajączku! Nie jest ważny temat pracy 
magisterskiej, tylko promotor.  


