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W tym numerze: 

Od wielu miesięcy życie szkolnej społeczności toczy się w sieci. Jeszcze 

rok temu czas spędzaliśmy na korytarzach szkolnych i wcale nie przy-

puszczaliśmy co nas czeka. Mieliśmy szybko wrócić po krótkiej zabawie 

w lekcje online. Tak się nie stało. Ziściła się futurystyczna wizja szkoły 

obecna w filmach. Nasze relacje przeniosły się do Internetu.  

Większość uczniów bierze udział w lekcjach online; przerwy spędza on-

line i po południu spotyka się ze znajomymi online. Bezpieczeństwo w 

sieci to teraz temat podwójnie ważny. Jak o nie zadbać?  

Czy wiecie co to jest CYFROWY ŚLAD? Każda nasza aktywność w sieci 

pozostawia ślad – trochę tak jak odcisk stopy na śniegu. Przede wszyst-

kim zostawiamy swój adres IP, który zawsze zaprowadzi do waszego 

komputera, laptopa, smartfona. 

KLIKNIJ I ZOBACZ:   https://scratch.mit.edu/projects/476813455/  

https://scratch.mit.edu/projects/480278034/ 

  

9 luty 2021—DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 

https://scratch.mit.edu/projects/476813455/
https://scratch.mit.edu/projects/480278034/
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Lubicie ciasteczka? Te internetowe? One też śledzą 

wasze działania w sieci, aby podsuwać najlepiej spro-

filowane reklamy. W ten sposób wiadomo o was pra-

wie wszystko: co lubicie, w co się ubieracie, gdzie wy-

jeżdżacie i co kupujecie. Dodajcie do tego publikacje 

na waszych kontach takich jak: Instagram, Facebook, 

TikTok, You Tube. Co można się z nich dowiedzieć? 

Czy jesteście pewni, że zamieszczone tam zdjęcia są prywatne i bezpieczne? Czy sto-

sowane przez was hasła rzeczywiście zabezpieczają wasze dane? 

Pamiętajcie, Internet nie zapomina. Wasz cyfrowy ślad pozostaje na zawsze. Nie po-

może usuwanie zdjęć, filmów, kont. Dbajcie o to, aby zostawiać po sobie mądre cyfro-

we ślady. 

 

Co to takiego DBI 

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej 

od 2004 r i ma na celu inicjowanie i propagowanie  na rzecz bezpiecznego dostępu 

dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. 

Dzień Bezpiecznego Internetu jest okazją, by dokonać rozrachunku z własną działal-

nością online. Czy na pewno wiecie jak bezpiecznie poruszać się w wirtualnym świe-

cie? Jeśli nie, to podstawowe zasady przypomną wam prace zamieszczone w naszych 

studiach Scratch.  

Zachęcamy do obejrzenia ! 

Klasa 4 - https://scratch.mit.edu/studios/28678398/ 

Klasa 6 - https://scratch.mit.edu/studios/28653813/ 

Klasa 7a - https://scratch.mit.edu/studios/28653885/ 

 

COOKIES 

https://scratch.mit.edu/studios/28678398/
https://scratch.mit.edu/studios/28653813/
https://scratch.mit.edu/studios/28653885/
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Dzień Bezpiecznego Internetu 

Internet to z pewnością jeden z najważniejszych wynalazków współczesnego świa-

ta. Świadczy o tym choćby ilość użytkowników, która liczona jest w miliardach . 

Należy jednak warto pamiętać, że internet niesie ze sobą wiele zagrożeń – sieć nie 

jest w pełni kontrolowana. Często w mediach pojawiają się informacje 

o kradzieżach danych, przemocy wirtualnej i innych negatywnych zjawiskach, 

na które mogą być narażone osoby korzystające z internetu.  

Wśród głównych niebezpieczeństw należy wymienić złośliwe oprogramowanie 

i wirusy komputerowe. Mogą one zablokować możliwość korzystania z urządzenia, 

a nawet pobrać poufne dane, takie jak dane osobowe czy namiary konta bankowe-

go. W niektórych przypadkach złośliwe oprogramowanie mogą uzyskać dostęp 

do kamery urządzenia, przez co będzie śledziło konkretnego użytkownika lub ruch 

danej osoby w sieci, dlatego warto pamiętać o programach antywirusowych, i dbać 

o jak najwyższy poziom zabezpieczeń. Kolejnym  zagrożeniem w sieci to wyłudza-

nie i kradzież danych osobowych. Wiele osób wyłudza i wykorzystuje dane osobo-

we, tworząc i sprzedając specjalne bazy lub biorąc kredyty, do których wystarczy 

znajomość podstawowych danych. Warto pamiętać, aby w żaden sposób nie prze-

syłać swoich danych osobowych ani nie umieszczać ich w sieci, również podczas 

prywatnych rozmów. 

Innym zagrożeniem, czyhającym przede wszystkim na młodych użytkowników In-

ternetu, jest pornografia i wirtualna przemoc. Z tego powodu rodzice powinni mo-

nitorować aktywność swoich dzieci w sieci oraz uświadamiać je o potencjalnych 

zagrożeniach. Jednym z najnowszych problemów w wirtualnym świecie jest tzw. 

hejt  dlatego bardzo ważne jest jak najszybsze reagowanie na niewłaściwe zacho-

wanie innych użytkowników Internetu. 
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Hejt to pełne nienawiści działania, które przede wszystkim odnoszą się do In-
ternetu. Hejt może być skierowany ku jednej osobie, przedstawicielom kon-
kretnego narodu czy osobom o innym światopoglądzie niż hejter.  

Hejt to nie tylko zgryźliwe i agresywne komentarze, które oczerniają osobę o 
odmiennym zdaniu, to także obraźliwe memy, grafiki i filmy. Treści publiko-
wane przez hejterów nie posiadają żadnej wartości i mają na celu sprawienie 

Hejt 

Jak walczyć z hejtem? 

 

Najlepiej nie czytać negatywnych opinii i nie wchodzić z takimi osobami w dyskusję. 

Wówczas hejterzy mogą się znudzić i zwyczajnie dać sobie spokój. Skutecznym spo-

sobem może być zablokowanie konta hejtera. Tak aby nas i naszej aktywności nie wi-

dział. Można również zgłaszać takie konto administratorom oraz właścicielom portali 

społecznościowych, którzy mogą zablokować lub usunąć hejtera. Hejter nie jest bez-

karny. Taka osoba może być sądzona za zniesławienie i może otrzymać karę grzywny, 

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu 

- Korzystaj z aktualnego programu antywirusowego 

- Regularnie skanuj komputer pod kątem wirusów 

- Twórz bezpieczne, skomplikowane hasła 

- Nie podawaj w Internecie żadnych prywatnych danych 

- Nie otwieraj podejrzanych wiadomości e-mail, nie pobieraj załączonych do nich pli-

ków 
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Śniadania nie jem… 

Bo myślę o Tobie 

Obiadu nie jem … 

Bo myślę o Tobie… 

Kolacji nie jem ... 

Bo myślę o Tobie  

A w nocy nie śpię… Bo chce mi się jeść 

Walentynki (ang. Valentine’s Day) – coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Na-

zwa pochodzi od  św Walentego. którego wspomnienie liturgiczne w Kościele Katolickim ob-

chodzone jest również tego dnia. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających 

wyznania miłosne . Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upo-

minkami. 

Tradycja walentynek wywodzi się od zwyczaju obchodzonego w starożytnym Rzymie. 14 lute-

go był obchodzony Dzień Płodności i Macierzyństwa. Tego dnia każda młoda, niezamężna ko-

bieta wrzucała kartkę ze swoim imieniem do wielkiego dzbana. Następnie kawalerowie loso-

wali te kartki. Tą, którą wylosował, stawała się partnerką na zabawy, a bywało, że na całe życie. 

Patronem Święta Zakochanych jest Święty Walenty. Żył on w starożytny Rzymie. Za panowa-

nia cesarza Klaudiusza II Gockiego zakazano młodym mężczyzną zawierania ślubów. Święty 

Walenty złamał zakaz, udzielając zakochanym potajemnie ślubów, za co został wtrącony do 

więzienia. W nim poznał i uzdrowił ze ślepoty córkę strażnika, a później udzielił jej ślubu. 

Przez to został skazany na śmierć. Święty Walenty zostawił na pożegnanie list córce strażnika, 

który podpisał „Od Twojego Walentego”.  

Najstarsza kartka walentynkowa powstała w Angli  w XVI wieku. Napisał ją Karol Orleański 

do swojej żony. Miłosny list z wierszem wysłał z twierdzy Tower w Londynie, gdzie był wię-

ziony przez 25 lat.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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W dniu 31 stycznia 2021r.  uczniowie naszej szkoły było wolontariuszami 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od wczesnych godzin porannych  Fi-

lip Kucała z kl. 5, Zuzanna Murzyn z kl. 7b, Martyna Flaga z kl. 8, Magdalena 

Stamach z kl. 8, Roksana Karcz z kl. 8, Oliwia Kuchnia z kl. 7a, Nikola Kacz-

marczyk z kl.8, Anna Raczek z kl. 8, Michał Morajka z kl. 7a, Wiktoria Cygan 

z kl. 7a, Anna Tokarz z kl. 7b, Martyna Krzan z kl. 7a, Liliana Sędzik z kl. 7b 

i Kaja Murzyn z kl. 7a zbierali pieniądze przy kościołach w Lipniku, Wiśnio-

wej, Węglówce, Trzemeśni i Porębie. Po południu, w sztabie w Myślenickim 

Domu Kultury i Sportu uczniowie Filip Kucała, Kaja Murzyn, Wiktoria Cy-

gan i Nikola Kaczmarczyk liczyli pieniądze zbierane przez wolontariuszy z 

całego powiatu myślenickiego.  Dla naszych uczniów była to bardzo pracowi-

ta niedziela. W tym roku orkiestra zbierała pieniądze na zakup sprzętów dla 

dziecięcych oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. 

Główne hasło tegorocznego wydarzenia to: "Finał z Głową". 

29 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 
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Humor szkolny 

Mama dopytuje się 

syna: 

- Dawidku, jak było 

w szkole? 

- Jak na policji: cią-

gle mnie wypytują, 

a ja o niczym nie 

Na historii pani zawołała Karola do odpowiedzi. 

-W którym roku rozpoczęła się II wojna światowa? 

-W 1939- odpowiedział Karol. 

-Kto ją wywołał? 

-Adolf Hitler. 

-Ile ludzi zginęło? 

-Naukowcy tego nie stwierdzili. 

Na drugi dzień Bartek pyta Karola. 

-O co pani ciebie wczoraj pytała? 

-Zapamiętaj odpowiedzi: 

Na pierwsze pytanie odpowiedz 1939, 

na drugie Adolf Hitler, a na trzecie 

naukowcy tego nie stwierdzili. 

Na następnej historii pani wyrwała Bartka do odpowiedzi. 

-W którym roku się urodziłeś? 

-W 1939-odpowiada pewny siebie Bartek 

-Kto jest twoim ojcem? 

-Adolf Hitler. 

-Bartek czy ty masz mózg?!-pyta zdenerwowana pani. 

-Naukowcy tego nie stwierdzili  
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