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DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie
tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.
Dzień Bezpiecznego Internetu świętowaliśmy 11 lutego 2020 r., Tematem przewodnim tegorocznych obchodów DBI jest „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

Ważne tematy:

• Narodowy

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004
roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży
do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany
jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) –
realizatorów unijnego programu „Safer Internet”.

Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Bal karnawałowy - To
święto tych, którzy po
1944 roku nie zgodzili
się, by Polską rządziła
komunistyczna władza
z nadania Moskwy. Nie
złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło
najwyższą cenę.
•Dzień
Bezpiecznego
Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy
Komisji Europejskiej od
2004 roku i ma na celu
inicjowanie i propagowanie działań na rzecz
bezpiecznego dostępu
dzieci i młodzieży do
zasobów
internetowych.

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w inicjatywie i w związku z tym uczniowie
uczestniczyli w specjalnych zajęciach poświęconych obchodom DBI.
W ramach obchodów DBI odbyła się pogadanka z policjantem na temat zagrożeń wynikających
z nawiązywania przypadkowych znajomości, cyberprzemocy i innych zagrożeń w sieci.
Klasy IV-VIII obejrzą film „Cyberbullying” z serii Zaplątani w sieć.

Walentynki

Głos od redaktora

Walentynki - Święto Zakochanych Święto obchodzone 14 lutego, w dniu Świętego
Walentego. W tym dniu zakochani obdarowują się "walentynkami". Są to zazwyczaj
wierszyki na walentynki, wiersze lub wyznania miłosne, niekiedy laurki i prezenty. Zaczęły się one przyjmować u nas w latach
dziewięćdziesiątych. Opanowały nas do tego
stopnia, że uważane są za wielkie święto.

Witam! Kolejny
numer gazetki oddajemy
w wasze ręce. Nasi dziennikarze z uśmiechem na ustach
i z humorkiem pisali artykuły
do naszej gazety.

W naszej szkole nie tylko zakochani ale również bliscy przyjaciele
mogli się obdarować pięknymi kartkami, które wrzucaliśmy do
skrzynki walentynkowej.

W tym numerze wspominamy wydarzenia, które mamy
już za sobą ale i różne ciekawostki.
Życzymy miłej lektury.
Redaktor naczelny
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Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę.
Komuniści zamierzali zniszczyć tę najbardziej radykalną i patriotyczną część
polskiego społeczeństwa. Chcieli też zatrzeć ślad po niej na zawsze. Nie udało
się. Po 50 latach zakłamania - także dzięki staraniom IPN - Wyklęci żyją w
naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu. Kolejne pokolenia rozumieją, że w godzinie próby – jak zamordowana przez komunistów
„Inka” – warto „zachować się jak trzeba”.
Wspólnie dbajmy o pamięć o historii tych Żołnierzy!

Walka o pamięć i cześć
Wiele upłynęło czasu, nim 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu
dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".
Środowiska kombatanckie, liczne organizacje patriotyczne, stowarzyszenia naukowe, przyjaciele i rodziny tych, którzy polegli w boju, zostali zamordowani w komunistycznych więzieniach lub po prostu odeszli już na wieczną wartę, od lat pukali do wielu drzwi z żądaniami, by
wolna Polska oddała w końcu hołd swym najlepszym Synom. Przez lata odpowiedzią była
cisza.
W drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku nadzieje zaczęły się spełniać. Apele środowisk kombatanckich zaczęły zyskiwać coraz większe poparcie. Janusz Kurtyka, prezes IPN
od końca roku 2005, nadał tym staraniom silny impuls i przyspieszenie.
Między innymi 19 listopada 2008 roku podczas spotkania w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, z udziałem wiceprezydenta Opola Arkadiusza Karbowiaka i pełnomocnika wojewody opolskiego ds. kombatantów i osób represjonowanych Bogdana Bocheńskiego, postanowiono zorganizować 1 marca 2009 roku w Opolu Dzień Żołnierza Antykomunistycznego. W liście do prezydenta Opola Ryszarda Zembaczyńskiego prezes Kurtyka napisał, że uroczystość oddania hołdu członkom zbrojnych organizacji niepodległościowych, walczących po II wojnie światowej z organami komunistycznego państwa, powinna wpisać się na stałe do kalendarza uroczystości państwowych.
28 lutego 2009 z inicjatywy prezesa Kurtyki i Jerzego Szmida na I Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia NZS 1980 podjęta została
uchwała popierająca inicjatywę Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ustanowienia dnia 1 marca dniem Żołnierzy Wyklętych.
Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni
ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.
Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną i włączenie połowy jej terytorium do ZSRS sprawiło, że dziesiątki tysięcy żołnierzy nie złożyło
broni. Gotowi byli walczyć o odzyskanie niepodległości, wypełnić złożoną przysięgę.
Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia, 1945, działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach o bardzo różnej orientacji. Dwadzieścia tysięcy z nich walczyło
w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i
łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się
komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych. Ostatni „leśny” żołnierz
ZWZ-AK, a później WiN – Józef Franczak „Laluś” zginął w walce w październiku 1963 roku.
Na niespełna dwa miesiące przed śmiercią w katastrofie smoleńskiej prezes Janusz Kurtyka tak mówił „Rzeczpospolitej” o
motywach swojego i IPN zaangażowania w przywracanie pamięci o żołnierzach antykomunistycznego podziemia: Tradycję niepodległościową uważamy za jeden z najważniejszych elementów tożsamości naszego państwa. Poza tym czyn zbrojny i antykomunistyczna działalność w imię niepodległości po drugiej wojnie światowej funkcjonują w społecznej świadomości w stopniu niedostatecznym i często w sposób zafałszowany, co jest skutkiem konsekwentnej polityki władz PRL. Komuniści robili wszystko, by
zohydzić żołnierzy niepodległej Polski oraz ich walkę… To oczywiste, że tak jak kultywujemy pamięć o Polskim Państwie
Podziemnym, tak powinniśmy również pamiętać o czynie żołnierzy konspiracji antykomunistycznej. Bo to była walka o niepodległość.
Zdecydowanego poparcia idei Dnia Pamięci udzielał Prezydent Lech Kaczyński. To on ostatecznie
skierował w lutym zeszłego roku do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie.
Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo
męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny – brzmiało uzasadnienie projektu.
Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" jest formą uczczenia ich walki i
ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 roku.
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„ECHO SZKOŁY”

Zdumiewające fakty
z życia zwierząt

Jaki zawód wybrać
w przyszłości?

1. Pszczoły potrafią tańczyć. Poprzez zataczane w powietrzu
okręgi sygnalizują nowe źródło pyłku czy nektaru.
2. Niektóre gatunki jaszczurek bazyliszków potrafią przebiec
po wodzie długie dystanse, gdy uciekają przed drapieżnikiem,
dlatego potocznie nazywane są jaszczurkami Jezusa Chrystusa.
3. Choć motyle posiadają dwoje oczu, które wyposażone są w
tysiące soczewek, to widzą niewiele kolorów – zaledwie zielony, żółty i czerwony.
4. Niektóre ze zwierząt potrafią liczyć. Należą do nich szympansy, kanarki i łyski. Ptaki potrafią na przykład stwierdzić, czy
i ile jaj zostało podrzuconych do ich gniazda.
5. Żyrafy mają taką samą liczbą kręgów szyjnych
co ludzie – siedem.
6. Kiedy ogolimy tygrysa zobaczymy, że ma pręgi na skórze.
Kiedy ogolimy zebrę zobaczymy, że jest jednolicie łysym kucem.
7. Dzięcioł wykonuje ponad 20 uderzeń na sekundę. W przypadku człowieka zakończyłoby się to poważnym urazem głowy. Dzięcioł u nasady dzioba posiada gąbczastą strukturę absorbującą siłę uderzenia.
8. Po wylęgnięciu się młode osobniki pająka ukośnika przystępują do zjadania matki, a jak ją zjedzą to opuszczają rodzinne
gniazdko.
9. Żaby nie potrafią wymiotować i aby pozbyć się zjedzonej
potrawy, muszą wykaszleć na zewnątrz ciała cały swój żołądek.
/Agata/

Tłusty Czwartek
Tłusty czwartek to staropolski zwyczaj i tradycja pieczenia i zjadania pączków i faworków (zwanych też
chrustami).
W tym roku tłusty czwartek przypadał 20 lutego.
Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału i
jest świętem zwyczajowym. W Polsce w tłusty czwartek
prawie wszyscy pochłaniają duże ilości pączków z nadzieniem różanym (i nie tylko). Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego
pączka, to dalszej części roku nie będzie mu się wiodło.
Tłusty czwartek to święto ruchome wypadające zawsze
w ostatni czwartek karnawału i zależy od daty Wielkanocy.
W naszej szkole Samorząd Uczniowski tego dnia częstował pysznymi faworkami.
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Dietetyk
Czym zajmuje się dietetyk?
Żywieniem osób
Edukacją żywieniową społeczeństwa
Promocją zdrowego odżywiana
Jak zostać dietetykiem?
Dietetykiem można zostać a trzy sposoby:
Ukończenie studiów na kierunku dietetyka (licencjackich lub magisterskich)
Ukończenie szkoły policealnej w zawodzie dietetyk lub specjalista
dietetyk
Ukończenie kursu dietetyki
Prawnik
Czym zajmuje się prawnik?
Udzielanie porad w różnych sytuacjach np. rozwody , dziedziczenie spadku itp.
Pomoc w sporządzaniu umów
Jak zostać prawnikiem?
Aby zostać prawnikiem, trzeba przede wszystkim ukończyć magisterskie studia prawnicze — na uczelni publicznej lub niepublicznej. Trwają one 5 lat i kończą się obroną pracy magisterskiej. Następnie, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu, np. adwokata
lub sędziego, wymagane jest ukończenie tzw. aplikacji i zdanie
egzaminu zawodowego. Możesz zostać również prawnikiem bez
aplikacji.
/Basia/

Kącik kulinarny

Składniki na 3 - 4 talerze faworków:
• 1/2 kg mąki pszennej
• 5 żółtek
• szczypta soli
• łyżka spirytusu (lub 2 łyżki rumu)
• 3/4 - 1 szklanka gęstej kwaśnej śmietany 18%
• tłuszcz do głębokiego smażenia (olej)
• cukier puder do posypania
Mąkę przesiać, dodać żółtka, szczyptę soli, spirytus i śmietanę. Dobrze
wyrobić (trwa to dość długo), by ciasto było mięciutkie i elastyczne.
Dobrze wybić wałkiem, by w cieście pojawiły się pęcherzyki powietrza.
Ciasto owinąć folią spożywczą, schłodzić przez 30 - 60 minut. Po tym
czasie rozwałkować (cieniutko), radełkiem wykroić prostokąty o wymiarach około 12 x 3 cm. Każdy pasek naciąć wzdłuż pośrodku i przewlec przez otwór.
Smażyć w gorącym tłuszczu na złoty kolor, osączyć na ręczniczku
papierowym. Po wystudzeniu posypać cukrem pudrem.
Smacznego :)
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Czy wiesz, że...
Czy wiesz jaki jest największy kwiat świata?
Największy pojedynczy kwiat świata
posiada Raflezja Arnolda, która rośnie w tropikalnych puszczach podzwrotnikowych Azji PołudniowoWschodniej. Osiąga ona średnicę do
91 cm i waży nawet 11 kg. Wydziela
cuchnący odór, który pozwala zwabić
jej zapylające ją muchówki.
Czy wiesz, który pająk jest największy?
Zdecydowanie największym pająkiem
jest ptasznik goliat, który wraz z odnóżami mierzy 30 cm i mieści się tym
samym na dużym talerzu. Jego mocno
owłosione ciało ma 14 cm. Ciekawym
faktem jest to, że pająk ten w sytuacji
zagrożenia strzepuje porastające jego
grzbiet parzące włoski, a następnie wyrzuca je w stronę przeciwnika.

Chevrolet
Camaro
Piąta generacja
9 stycznia 2006, podano
pierwsze oficjalne informacje o piątej generacji modelu Camaro
na North American International Auto Show, gdzie ukazał się
prototyp tego modelu. Prototyp napędzany był silnikiem V8
o mocy 400 koni mechanicznych. 6 stycznia 2007 GM zaprezentowało wersję kabriolet. Camaro oferowane jest zarówno z silnikami V6 jak i V8, dostępne są manualne i automatyczne skrzynie
biegów. Chevrolet Camaro piątej generacji został użyty w filmie
"Transformers" (grał w nim rolę Autobota Bumblebee)

Szczyty ;)
Szczyt paniki:
Założyć hełm na lewą stronę... (czyli wywinąć go...)
Szczyt ciemnoty:
Zapalić jedną zapałkę, a potem druga, aby zobaczyć, czy ta pierwsza się pali.
Szczyt pecha:
Zostać zabitym przez meteoryt ze złota.
Szczyt niemożliwości:
Połaskotać tak żarówkę, aby ci w elektrowni się śmiali.
Szczyt skąpstwa:
Znaleźć plaster na odciski i kupić sobie buty o numer mniejsze.
Szczyt szybkości: Wystawić rękę przez okno na 10 piętrze i
zbiec po
schodach tak szybko, by ją jeszcze zobaczyć.

Mama pyta Jasia:
- Poprawiłeś tę jedynkę z matematyki??

- Nie udało mi się, mamusiu. Nauczyciel nie
wypuścił dziennika z rąk
nawet na chwilę…

Dzwoni blondynka do brunetki:
- Cześć! Co robisz?
- Rozmawiam z tobą.
- Aha to nie przeszkadzam

