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Co w numerze? 

 Bezpieczeństwo w sieci, s. 2 

 WOŚP w Czastarach, s. 3 

 Czas na sport, s. 3 

 Wiosna, s. 4 

 Kiedy wolne?, s. 4 

 Dzień Kobiet, s. 5 

 Humor, s. 6 

Kalendarium—marzec 

6 marca - Popielec 

8 marca - Dzień Kobiet 

21 marca - początek kalendarzowej  

      wiosny 



      DBI 
   DBI 
DBI 

 DBI - czyli Dzień Bezpiecznego Internetu obcho-
dzony jest od 2004 roku i swym zasięgiem objął już nie-
mal cały świat. DBI w tym roku odbył się 5 lutego pod 
hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy 
razem!”. W tej edycji organizatorzy zachęcali wszyst-
kich użytkowników internetu (czyli każdego z nas!) 
do zaangażowania się w tworzenie bezpiecznego środowiska online.  Bo przecież jest 
to miejsce, w którym spędzamy każdą wolną chwilę! 

Jak być bezpiecznym w sieci? 

Zabezpiecz swój sprzęt  
- komputer, telefon, tablet. 
Zainstaluj antywirus, pamiętaj 
o aktualizacjach, nie klikaj w nie-
znane linki i nie pobieraj podejrza-
nych załączników. 
 

Dbaj o swoją prywatność. 
Skonfiguruj ustawienia prywatności. 
Nikomu nie udostępniaj swoich haseł. 

Szanuj siebie. 
Dbaj o swój pozy-
tywny wizerunek 
w sieci. 

Szanuj innych. 
Nie wyzywaj, nie ob-
rażaj, nie hejtuj. 

Szanuj swój czas. 
Zachowaj umiar w spędza-
niu czasu w sieci -  w realu 
też warto bywać. 

Bądź  
krytyczny. 
Nie wszystkie in-
formacje w sieci są 
prawdziwe. 

Pomyśl, zanim wrzucisz. 
To, co wrzucisz w sieci zostaje  
tam na zawsze. 

Korzystaj z możliwo-
ści jakie daje  
internet. 
Zastanów się jak 
możesz twórczo  
wykorzystać jego 
potencjał. 

Przestrzegaj prawa. 
W sieci też obowiązuje 
prawo. Jego złamanie 
jest karalne. 

Z każdej sytuacji  
jest wyjście. 
Masz problem? Poproś o pomoc  
osobę dorosłą lub zadzwoń  
pod bezpłatny numer  

    116 111 



 „Pomaganie jest dziecinnie proste.  
 Gramy dla dzieci małych i bez focha”  
 

 13 stycznia po raz kolejny zagrała Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy. W 27 finale zbieraliśmy pie-
niądze zakup nowoczesnego sprzętu medycznego 
dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.   

 Dźwięki Orkiestry Jurka Owsiaka było słychać również w Czastarach.  
W akcji brało udział 29 wolontariuszy z naszej szkoły, którzy kwestowali na te-
renie całej gminy.  
Sztab 27 finału WOŚP w Czastarach zebrał: 7 110,75 PLN, 0,40 EURO, 5 CZK. 

 Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy! 

Czas na sport - Ivan Rakitić 

 Dziś prezentujemy kolejną sylwetkę światowej klasy pił-
karza. Zapraszamy do lektury:) 

 Ten młody chorwacki piłkarz urodził się 10 marca 1988 w Rhe-
infelden w Szwajcarii. Występuje na pozycji pomocnika w Barcelonie 
oraz w reprezentacji Chorwacji. Pierwszym piłkarskim klubem mło-
dego pomocnika był mały zespół o nazwie FC Möhlin-Ryburg. 
W wieku 14 lat trafił do szkółki piłkarskiej FC Basel i rozpoczął tre-
ningi w drużynie U-15. W 2005 roku włączono go do kadry pierwsze-
go zespołu. 29 września zadebiutował w jego barwach w wygranym 
1:0 meczu Pucharu UEFA z NK Široki Brijeg.  W sezonie 2006/2007 
Rakitić był już graczem pierwszej jedenastki FCB. Wystąpił w fazie 
grupowej Pucharu UEFA, a w lidze stał się odkryciem. Zdobył aż 11 
goli w 33 meczach stając się tym samym po Mladenie Petriciu najsku-
teczniejszym graczem zespołu. W lidze po raz drugi wywalczył wice-
mistrzostwo. W 2007 roku Rakitić podpisał 4-letni kontrakt z wicemi-
strzem Bundesligi FC Schalke 04, dzięki niemu FC Schalke 04 debiu-
towało w Pucharze Ligi Niemieckiej. 28 stycznia 2011 Ivan Rakitić 
podpisał 4,5-letni kontrakt z hiszpańską Sevillą, a16 czerwca 2014 
trafił do FC Barcelona, z którą podpisał pięcioletni kontrakt. 

 Ivan ma dwoje rodzeń-
stwa - młodszą siostrę i brata, 
który również grał w piłkę, 
jednakże doznał kontuzji, któ-
ra uniemożliwiała mu dalszą 
grę. Rakitić ma tatuaż z jego 
imieniem na prawej ręce.  
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15 - 16 - 17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa)  
- egzamin dla uczniów kl. VIII, dni wolne od zajęć  
dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej, 

18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r. (od czwartku do wtorku)  
- wiosenna przerwa świąteczna - Wielkanoc, 

29 – 30 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek)  
- dni wolne od zajęć dydaktycznych,  

1 maja 2019 r. (środa) - dzień ustawowo wolny - Święto Pracy, 

2 maja 2019 r. (czwartek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych, 

3 maja 2019 r. (piątek) - dzień ustawowo wolny - Święto Konstytucji 3 maja, 

31 maja 2019 r. (piątek) - Dzień Dziecka. 

Nowe półrocze  
   - dni wolne:) 

 Minęły ferie, zniknął śnieg, słońce świeci coraz 
mocniej - to znak, że wiosna już tuż, tuż. Data rozpo-
częcia wiosny raczej nikomu nie sprawia problemu - 
to 21 pierwszy marca.  

 Warto dodać, że data ta oznacza wiosnę kalendarzową. 
Inaczej wygląda sprawa z określeniem rozpoczęcia wiosny 
astronomicznej, ponieważ pierwszy dzień wiosny kalendarzowej i astronomicznej to dwie różne 
daty! Pierwszy dzień wiosny astronomicznej wypada w dniu równonocy wiosennej, czyli w tym 
roku 20 marca (a może być to również 19, 20 lub 21 marca). Natomiast data określająca wiosnę 
kalendarzową jest stała. 

 Ludzie na całym świecie z chęcią żegnają ponurą zimę i cieszą się 
nadejściem wiosny. Jest to okazja do świętowania. To właśnie wtedy topi 
się Marzannę, boginię mroźnej zimy i śmierci. To z tym dniem wiążą się 
różne słowiańskie tradycje. Niektóre obrzędy znane są więc od setek lat. 
 Dla wielu uczniów 21 marca oznacza również Dzień Wagarowicza. 
Jest to jednak święto nieformalne (tzn. nielegalne) i za nieusprawiedli-
wioną nieobecność tego dnia w szkole grozi nagana. W wielu szkołach  
z okazji pierwszego dnia wiosny organizowane są różne imprezy okolicz-
nościowe. 

 Szybką wiosną przepowiedział słynny świstak 
Phill. Najpopularniejszy świstak świata co roku  

2 lutego zapowiada, kiedy skończy się 
zima. Z tej okazji do  Punxsutawney 
w Stanach Zjednoczonych przybywa 
tysiące osób. Zwyczaj jest związany 
z legendą, która głosi, że jeżeli Phil 
o świcie zobaczy swój cień i nie wróci 
do nory, zima nie odpuści jeszcze 
przez 6 tygodni. Gdy jest odwrotnie, 
wiosna ma przyjść szybciej. I tak wła-
śnie było w tym roku.  



 Datę 8 marca znają wszyscy. To wtedy dziewczyn-
ki, dziewczyny i kobiety obdarowywane są kwitami, 
słodkimi czekoladkami, perfumami. Chłopcy tego dnia 
starają się być mili i wyglądają niezwykle elegancko. 

Kobiety swoje święto obchodzą nie tylko w Polsce. Jak to wy-
gląda w innych rejonach naszego globu? Poczytajcie! 

 We Włoszech Dzień Kobiet obchodzony jest bardzo hucznie. 
Towarzyszą temu liczne plakaty rozwieszane w miastach już 
dużo wcześniej. Ciekawostką jest, że panie otrzymują prezenty 
nie tylko od mężczyzn, ale także obdarowują siebie nawzajem, 
dając upominki, np. mamom, siostrom czy koleżankom.  

 W Rosji, na Ukrainie i Białorusi dzień ten jest 
dniem wolnym od pracy. Na Białorusi panie otrzy-
mują w pracy dodatkową premię.  

 Chinki z okazji swojego święta pracują tylko 
pół dnia, a w sklepach mogą skorzystać z wielu 
specjalnych zniżek.  

 W Rumunii i Portugalii kobiety świętują 
we własnym gronie, organizując tzw. babskie wie-
czory, czyli przyjęcia, obiady lub kolacje, na które 
wstęp mają tylko i wyłącznie panie.  

 Mieszkanki Armenii mają nie tylko jeden dzień, 
ale Miesiąc Kobiet - od 8 marca do 7 kwietnia.  

 W Wielkiej Brytanii Dzień Kobiet obchodzi się 
10 marca. 

Często słyszymy, że kobieta to słaba płeć, ale czy na pewno? 

 Kobiecy słuch funkcjonuje sprawniej: lepiej słyszymy, przy-
padkowe melodie łatwiej wpadają nam w ucho, lepiej potra-
fimy je powtórzyć. 

 Nasz smak także jest lepszy. Odczuwamy go silniej, także 
nasz nos jest lepszy niż nos mężczyzn. Wrażliwiej i dokład-
niej odczuwamy zapachy. 

 Co do wzroku – tu także wiedziemy prym – nasze oko od-
różnia więcej odcieni, zatem my widzimy – indygo, turkus  
i lazuryt, a panowie po prostu – niebieski. 

 Żyjemy dłużej. Bardziej dbamy o zdrowie i przeżywamy 
płeć brzydką średnio o 6 lat. Kobiety genetycznie są silniej-
sze niż mężczyźni.  

 Już jako dziewczynki wodzimy rej – szybciej uczymy się 
czytać, pisać, liczyć. 

 Średnio, kobieta wymawia 
16000 słów dziennie. 

 Przeciętna kobieta spędza 
blisko rok w ciągu życia 
na staniu przed szafą i myśle-
niu "w co ja się ubiorę?"  

 Badania dowodzą, że spędza-
my przed szafą około 16 mi-
nut każdego dnia roboczego 
oraz 14 minut w sobotni  
i niedzielny poranek.  



Lekarz radzi pacjentce: 
- Zalecam pani częste kąpiele, dużo ruchu 
na świeżym powietrzu i bardzo proszę ubierać 
się ciepło.  
Po powrocie do domu żona relacjonuje  
mężowi: 
- Lekarz polecił mi pojechać na tydzień na Ber-
mudy, później w Alpy na narty… Ach! I jesz-
cze upierał się, żebyś mi kupił futro... 

Rozmawiają dwie koleżanki: 
- Ale Kaśka zbrzydła, aż miło popatrzeć... 

Matka mówi do córki: 
- Codziennie chodzisz na te swoje dyskoteki.  
Jeszcze od tego ogłuchniesz. 
- Dziękuję, nie jestem głodna.  

- Dlaczego kobiety tak kochają buty? 
- Bo bez względu na to, ile kobieta przytyje,  
to buty i tak będą pasować. 
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Dlaczego tak mało kobiet gra w piłkę nożną?  
- Bo nie tak łatwo znaleźć jedenaście kobiet, które 
chciałyby wystąpić w takich samych kostiumach.  


