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Bezpieczny Internet – zależy od Ciebie!

       Internet jest narzędziem przydatnym do nauki, pracy i zabawy. Stał się bardzo powszechny, dostępny
dla każdego. Niestety jak każde narzędzie może być używany do dobrych i złych działań. Jest zarówno
źródłem, z którego możemy czerpać przydatne informacje, jak również miejscem, w którym każdy może
wszystko umieścić. Musimy pamiętać, że nasze bezpieczeństwo w sieci zależy przede wszystkim od nas
samych.
KATALOG 10 ZASAD BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU
1.  Zabezpiecz swój komputer! Zadbaj o to, aby na Twoim komputerze było zainstalowane i włączone
oprogramowanie antywirusowe.
2.  Chroń swoje dane! Nigdy, ale to nigdy nie podawaj w Internecie swojego prawdziwego imienia,
nazwiska, adresu zamieszkania, czy numeru telefonu.
3.  Chroń swoje hasło! Nigdy nie podawaj innym osobom swojego hasła do skrzynki e-mail, portali
społecznościowych.
4.  Nie odpowiadaj na zaczepki w sieci! Jeżeli wiadomość jest dziwna, niepokojąca, wulgarna to nie
odpowiadaj na nią.
5.  Pilnuj swoich plików! Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć
6.  Uważaj z kim rozmawiasz w Internecie! Pamiętaj, że nigdy nie masz pewności kto siedzi po drugiej
stronie monitora.
7.  Weryfikuj informacje! Nie wszystkie informacje dostępne w Internecie są prawdziwe. Sprawdź je!
8.  Szanuj innych użytkowników Internetu! Nie obrażaj, nie wyzywaj innych użytkowników Internetu.
9.  Dbaj o swój czas! Nie spędzaj całego wolnego czasu przed monitorem komputera.
10.  Nie otwieraj linków i plików nieznanego pochodzenia! Unikaj klikania w podejrzane załączniki i linki
pochodzące od obcych osób.
                                                                                                                            Uczniowie klasy VI PS Łańcut
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DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

BEZPIECZNI W SIECI

        Jesteśmy pokoleniem Internetu. Znamy
portale i serwisy społecznościowe. Spędzamy w
sieci wiele godzin. Ale czy wiemy, jakie ona niesie
dla nas zarożenia? Jak się przed nimi chronić?
Teraz już tak.
       9 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego
Internetu. Spotkaliśmy się z panią policjantką 
z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, która
opowiedziała nam o cyberprzestępczości.
Dowiedzieliśmy się, czego nie należy robić 
w Internecie oraz jak się uchronić przed
zagrożeniami czyhającymi na nas w sieci. Wiemy
już, jak należy reagować na cyberprzemoc. Jest to
dla nas o tyle ważne, że prawie każdy z nas
zetknął się z zachowaniami agresywnymi w
Internecie. Może nie sami padaliśmy ich ofiarą, ale
nierzadko byliśmy biernymi obserwatorami. 
      Teraz już wiemy, że zawsze trzeba reagować.

Karolina

        By utrwalić wiadomości związane
z bezpieczeństwem w sieci uczestniczyliśmy 
w zajęciach typu escape room dotyczących
właśnie odpowiednich zachowań w Internecie.
      Zostaliśmy "zamknięci" w pokoju zagadek, 
z którego mogliśmy się wydostać dopiero po
odgadnięciu zaszyfrowanych wiadomości i
rozwiązaniu zagadek dotyczących bezpieczeństwa
w sieci. Musieliśmy być uważni i wykorzystywać
przedmioty, które znaleźliśmy na naszym
stanowisku. W czasie zajęć nie tylko świetnie się
bawiliśmy, ale również utrwaliliśmy wiadomości na
temat cyberprzemocy. Wiemy, jakie hasło jest
bezpieczne, których danych nie ujawniać na
stronach internetowych, jak chronić nasze
komputery przed wirusami. No i przekonaliśmy się,
że silni jesteśmy, działając zespołowo.
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OJCZYSTY - ZNACZY CZYSTY!

.
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       21 lutego obchodzimy Dzień Języka
Ojczystego.Święto to zostało ustanowione przez
UNESCO, by przypomnieć wszystkim, jak ważna
jest troska o język ojczysty. Tym bardziej, że
według ONZ od 1950 roku zanikło 250 języków.
Wiele słów odeszło w zapomnienie, języki ubożeją,
a słowa rodzime zastępowane są wyrazami
zapożyczonymi z innych języków. 
      Dlatego powinniśmy dbać o nasz język, być
jego świadomymi użytkownikami, znać normy
poprawnościowe, mówić starannie i poprawnie, 
w pełni wykorzystując bogactwo naszego języka.
Powinniśmy również znać najczęstsze błędy
popełniane w polszczyźnie po to, by ich uniknąć.
Unikajmy zapożyczeń, zastępujmy je wyrazami
rodzimymi, niech wszyscy wiedzą, że „Polacy nie
gęsi, iż swój język mają”.
       I pamiętajmy, że to, jakim językiem się
posługujemy, również o nas samych świadczy.

Natalia

      By uczcić Dzień Języka Ojczystego
uczestniczyliśmy w językowym escape room'ie.
Znajomość języka ojczystego sprawdzaliśmy,
rozwiązując zagadki w wirtualnym pokoju
zagadek.        Wyjaśnialiśmy związki
frazeologiczne, dokańczaliśmy przysłowia,
dopisywaliśmy synonimy, udowadniając, że nasz
język jest bogaty
 i korzystamy z tej różnorodności. Wyszukiwaliśmy
zapożyczenia i zastępowaliśmy je wyrazami
rodzimymi. Wykazywaliśmy się znajomością zasad
polskiej interpunkcji i ortografii. Dzięki temu
uzyskiwaliśmy hasła do kolejnych etapów
językowej zabawy. 
   Oglądaliśmy również filmiki pokazujące,
dlaczego pisząc na klawiaturze należy stosować
znaki diakrytyczne oraz propagujące świadome
posługiwanie się poprawna polszczyzną.
      Postaramy się jej używać nie tylko w Dzień
Języka Ojczystego, ale codziennie.

Natalia

.

.
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Wielkanoc tuż... tuż...

.

W tym trudnym dla nas wszystkich
okresie,

gdy doświadczamy niepokoju o
zdrowie nasze

i naszych najbliższych
z okazji nadchodzących świąt 

składamy wszystkim najszczersze
życzenia

zdrowych i radosnych 
Świąt Wielkanocnych,

spędzonych w gronie najbliższych.
Niech napełnią nas one wiarą i nadzieją

na lepsze jutro.

Zespół redakcyjny

   Wszyscy cieszymy się ze zbliżającej się
Wielkanocy. Mimo trudnego okresu, mamy
nadzieję, że spędzimy je w gronie rodziny. I na
pewno postaramy się, by tradycji stało się zadość
– wykonamy pisanki, przystroimy wielkanocne
koszyki, spożyjemy świąteczne śniadanie,
podzielimy się jajkiem, a w lany poniedziałek
postaramy się, by nikt nie „uszedł na sucho”. Są to
najbardziej znane zwyczaje wielkanocne. Nie
wszyscy jednak wiedzą, że jest ich znacznie
więcej.
    I tak na przykład w miejscowości Iwaniska co
roku w okresie świąt uderza się w ogromne bębny,
zwłaszcza przed domami panien, a w Pietrowicach
Wielkich ulicami miasta przejeżdża konna
procesja. W Koprzywnicy w czasie mszy
rezurekcyjnej strażacy zapalają pochodnię, której
słup ognia wynosi nawet kilka metrów. Ważne, by
pamiętać 
o zwyczajach, gdyż dzięki celebrowaniu ich,
zapewnimy sobie poczucie normalności.

.
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Walentynki - święto nie
tylko dla zakochanych

Dzień Kobiet - święto
wszystkich pań!

. .

     Zapewne nikt już tego nie pamięta, ale do
Polski walentynki zawitały dopiero w 1992 roku.
Nie jest to więc obyczaj rdzennie polski,
przejęliśmy go 
z tradycji anglosaskiej. Dlatego też początkowo
miał wielu przeciwników. Choć nie było łatwo, co
roku święto to zyskiwało więcej zwolenników,
zwłaszcza wśród młodzieży. 
      Dziś w całej Polsce wysyłamy sobie rymowane
walentynki, dajemy czekoladki i prezenty. I nie jest
to dzień, w którym świętują wyłącznie zakochani. 
W tym dniu składamy życzenia lub obdarowujemy
osoby po prostu nam bliskie. W naszej szkole
również obchodzimy ten zwyczaj – gazetki
szpitalne 14 lutego ozdobione są sercami, a my,
uczniowie, przesyłamy sobie liściki z serdecznymi
życzeniami, często żartobliwymi. I jest wesoło!

Wiktoria

      Dzień Kobiet dla większości jest świętem,
które kojarzymy wyłącznie z uśmiechem 
i drobnym upominkiem. A tak naprawdę, czy
wiecie dlaczego świętujemy ten dzień? 
      Źródła współczesnego Święta Kobiet należy
doszukiwać się w historii USA, ponieważ to
właśnie tam 28 lutego 1909 roku odbyły się
pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet.
Uczestnicy tej demonstracji uczcili w ten sposób
protest, który odbył się rok wcześniej - dokładnie 8
marca 1908 roku. Wtedy to na ulicach Nowego
Jorku miał miejsce marsz 15 tysięcy pracownic
zakładów odzieżowych, które walczyły o prawa
ekonomiczne
 i polityczne dla kobiet. Rok później - 
w Kopenhadze – została podjęta decyzja o
ustanowieniu Międzynarodowego Dnia Kobiet jako
dnia, w którym kobiety w sposób szczególny mogły
wspólnie upominać się o swoje prawa. 
    Dlatego pamiętajmy w tym dniu o tych
niezwykłych kobietach oraz o wszystkich paniach,
zwłaszcza tych, których prawa są łamane.

. .


	Bezpieczny Internet – zależy od Ciebie!
	DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
	BEZPIECZNI W SIECI
	OJCZYSTY - ZNACZY CZYSTY!
	Wielkanoc tuż... tuż...
	W tym trudnym dla nas wszystkich okresie, gdy doświadczamy niepokoju o zdrowie nasze i naszych najbliższych z okazji nadchodzących świąt  składamy wszystkim najszczersze życzenia zdrowych i radosnych
	Świąt Wielkanocnych,
	spędzonych w gronie najbliższych. Niech napełnią nas one wiarą i nadzieją na lepsze jutro.

	Walentynki - święto nie tylko dla zakochanych
	Dzień Kobiet - święto wszystkich pań!

