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                                               Paulina Perzanowska 

                                               Oliwia Soból 

                                                
To już kolejny numer gazetki szkolnej ,,To i Owo - wieści i opowieści’’. 

Mam nadzieję, że pierwszy numer przypadł Wam do gustu i będziecie chętnie 

czytać zarówno ten numer jak i kolejne! Zapraszamy do Współpracy! 

Oto nadszedł czas zasłu-

żonego odpoczynku po miesią-

cach wytężonej pracy. Wszyst-

kim Uczniom życzymy więc by 

tegoroczne wakacje były ciepłe 

i radosne. Niech każdy dzień 

wakacyjnych przygód pozosta-

nie w waszej pamięci. Odpo-

czywajcie w pełnym słońcu, 

zbierając siły na nadchodzące 

w nowym roku wyzwania.  

Życzy REDAKCJA 

W tym numerze:  

Słowa wstępu od redakcji - str. 1  

Życzenia Wakacyjne - str. 1-2  

Jak spędzić bezpieczne wakacje - porady  Komendy Powiatowej Policji - str. 3-6  

Uśmiechnij się - str. 7-8  

230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA - KONKURS PLASTYCZNY - str. 9-10 

Realizacja projektu ,,Przystań w sieci” - str. 11-12   

MEGA MISJĄ ZAPRASZAMY ŚWIAT CYFROWY Z NIĄ POZNAMY – str. 13-14  

Spektakl teatralnym online „ My psy” - str. 15-16  

Konkurs ,,Wiosna w obiektywie’’- str. 17-18  

Wiosna w obiektywie Oliwii Soból - str. 19 

Projekt ,,Granie na ekranie. Młodzież w świecie gier cyfrowych” - str. 20 

Realizacja projektu ,,Finansowoaktywni. Misja podatki to się opłaca” - str. 21-22 

Projekt ,,Granie na ekranie. Młodzież w świecie gier cyfrowych” -  str. 23 

Konkurs Kartka Wielkanocna -  str. 24 

Krzyżówka Wakacyjna - str. 25 

W następnym numerze - str. 25 

 



 

 

 

Za nami kolejny rok szkolny – drugi z pandemią, 

groźnym wirusem i zdalnym nauczaniem. Najważniejsze, 

że wszyscy kończymy go z zadowoleniem i nadzieją, że 

kolejny będzie lepszy i wolny od wirusa. Przed Wami 

czas relaksu, odpoczynku, a przede wszystkim niezapo-

mnianych letnich przygód. Jednak pamiętajcie, że Wasze 

bezpieczeństwo jest najważniejsze. Starajcie się postępo-

wać z rozwaga, bądźcie ostrożni poruszając się na jezdni 

rowerem, podczas kąpieli w rzece, w lesie, jak również 

wypoczywając we własnym ogrodzie czy podwórku.  

 

Czekamy na Was 1 września 2021roku. 



 

 
 

JAK SPĘDZIĆ BEZPIECZNIE WAKACJE - PORADY  

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 

 

Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodziny. Właśnie w lipcu i sierpniu 

wielu z nas wyjeżdża na urlop, a dzieci i młodzież spędzają wakacje nad wodą, w górach, 

czy na koloniach. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapomina-

my o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że to głównie rodzice są odpo-

wiedzialni za bezpieczeństwo swoich pociech. Chcąc więc ograniczyć zagrożenie skorzy-

stajcie Państwo z naszych porad: 

 zapewnijcie dziecku maksimum opieki i zainteresowania; 
 samemu uczestniczcie w pozytywnym wypełnieniu mu czasu wolnego;  

 wykształćcie w nim zdrowy styl życia - wolny od nałogów; 

 sprawdźcie miejsce jego zabawy!! Czy jest bezpieczne;  

 nauczcie dziecko nie brania nic od obcych (lizaków, cukierków, itp.); 

 zabrońcie mu otwierania drzwi pod nieobecność domowników; 

 zabrońcie oddalania się z nieznajomym, czy wsiadania do jego samochodu; 

 dowiedzcie się gdzie Wasza pociecha idzie, z kim i kiedy wróci;  

 nauczcie ostrożności przy zabawie w pobliżu wody, placu budowy, ruchliwych ulic, itp. 
niebezpiecznych miejsc; 

 nauczcie dziecko poruszania się po drodze pieszo czy rowerem; 

 zabrońcie mu chwalenia się innym co fajnego jest w domu; 

 dowiedzcie się z kim ono przebywa podczas zabawy poza domem (wypytajcie o kole-

żanki, kolegów - co robią, gdzie mieszkają, czy mają w domu telefon); 

 sprawdźcie także przygotowanie oferujących wyjazdy kolonijne (warunki pobytu, kwa-

lifikacje opiekunów, zakres i rodzaj zajęć wypełniających. czasu wypoczynku).  



 

 
 

Przestrzegajcie swoje dziecko przed kontaktami z dzikimi zwierzętami, bezpańskimi 

psami, które choć miłe i spokojne 

mogą być niebezpieczne i np. do-

tkliwie pogryźć czy zarazić wście-

klizną. Uczcie dziecko, że nie wol-

no podchodzić do zwierzęcia, które 

nie ucieka przed nami, nie wolno 

go głaskać lub drażnić w jakikol-

wiek sposób. W razie kontaktu z 

psem zachowajcie spokój, nie ucie-

kajcie, nie krzyczcie, nie patrzcie 

mu w oczy, nie wykonujcie szyb-

kich ruchów. Jeżeli pies zaatakuje 

przyjmijcie postawę żółwia. Kucnijcie, zwińcie się w kłębek chroniąc głowę, szyję i brzuch. 

Poza naszymi małymi pociechami zagrożenia czyhają również na młodzież starszą i doro-

słych. Chcąc więc zapewnić sobie bezpieczny wypoczynek dbajcie Państwo również o sie-

bie. 

WYCHODZĄC Z DOMU 

 dokładnie zamykajcie drzwi i okna;  

 informujcie pozostałych domowników 

czy znajomych gdzie wychodzicie, z kim  

i kiedy wrócicie; 

 jako trasę przemarszu wybierajcie miej-

sca dobrze oświetlone, ruchliwe  unikając 

bezludnych skrótów; 

 ostrożnie podchodźcie do nowych zna-

jomości - nie każdy może mieć dobre inten-

cje; 

 unikajcie jeżdżenia autostopem; 

 nie podchodźcie za blisko jeśli ktoś z auta pyta Was o drogę;  

 rozważcie czy atrakcyjny strój nie będzie prowokował do napadu. 

 



 

 

PODCZAS POBYTU NAD WODĄ 

 pamiętajcie, że najbezpieczniejsza kąpiel to ta w miejscach odpowiednio zorganizo-

wanych i oznakowanych, będących pod nadzorem ratowników, czy funkcjonariuszy Poli-

cji Wodnej; 

 zawsze stosujcie się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników, opiekuna obiektu 

czy policjantów; 

 bawiąc się w wodzie nie zakłócajcie wypoczynku i kąpieli innym, przede wszystkim 

nie krzyczcie, nie popychajcie innych; 

 nie wrzucajcie przedmiotów do wody;  
 nigdy nie skaczcie do wody w miejscach nierozpoznanych; 

 jeśli dzieci są w wodzie miejcie nad nimi ciągły nadzór, również gdy potrafią pływać. 

Zwykłe zachłyśnięcie wodą może skończyć się utonięciem; 

 nie pozostawiajcie na brzegu swoich rzeczy bez opieki. Jeśli są one cenne to oddajcie 

je lepiej do przechowalni lub pozostawcie w domu; 

 korzystając ze sprzętu pływającego zawsze sprawdzajcie jego sprawność i ubieraj-

cie kamizelkę ratunkową. Bezwzględnie zakładajcie kamizelkę dziecku;  
 nie pływajcie łódkami, kajakami, rowerami czy motorówkami zbyt blisko kąpiących 

się; 

 korzystając z materaca nie odpływajcie zbyt daleko od brzegu. Większość utonięć jest 

rezultatem braku wyobraźni: korzystania z kąpieli po wypiciu alkoholu, w miejscach za-

bronionych czy skakania do wody po opalaniu. 
 



 

 BĘDĄC W GÓRACH 

 podczas wycieczek dostosujcie obuwie i ubiór do panujących warunków atmosferycz-

nych zakładając, że pogoda może w każdej chwili się zmienić;  

 słuchajcie prognoz pogodowych w radiu czy telewizji; 

 wychodząc ze schroniska na szlak, poinformujcie o tym jego pracowników podając 

planowaną trasę przemarszu i przybliżoną godzinę powrotu. Zgłoście swój powrót; 

 przed wyprawą zapoznajcie się z mapą terenu dobierając długość i trudność szlaku 

turystycznego do możliwości najsłabszych uczestników wycieczki; 

 w górach również bądźcie ostrożni w kontaktach z osobami obcymi; 
 jeśli macie ze sobą telefon komórkowy zaprogramujcie w nim numery najbliższych 

placówek GOPR; 

 zawsze zabierajcie ze sobą podstawowy sprzęt pierwszej pomocy, zwłaszcza do opa-

trywania ran i usztywniania złamanych czy zwichniętych kończyn, a także latarkę i gwiz-

dek do sygnalizacji miejsca pobytu; 

  nie wspinajcie się po skałach bez asekuracji i odpowiedniego przygotowania, a także 

sprzętu. Lepiej skorzystać z pomocy instruktora i w zaproponowanym przez niego tere-

nie. W górach karetka do nikogo nie dojedzie, znalezienie kogoś jest bardzo trudne 

(nawet z powietrza) - nikt więc szybko nie udzieli Wam pomocy. Uważajcie więc na sie-

bie, bądźcie rozważni i wykorzystajcie do maksimum swoją wyobraźnię. 

Beata Grądzka – Ciok 



 

 

 

 

Kolega pyta kolegę: 

- I jak było po zakończeniu roku? 

- Eeeee, dwa razy dostałem lanie od ojca.. 

- Dlaczego aż dwa ? 

- Pierwszy raz jak zobaczył świadectwo, a drugi jak się połapał, że to jego.   

 Co to jest dziedziczność? - pyta nauczyciel ucznia. 

 - Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń dostaje dwóję za wypracowanie, które na-

pisał jego ojciec. 

 

Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do pokoju nauczycielskiego i mówi do dy-

rektora:  

- Ech, ta 2A! Nie wytrzymam z tymi baranami! Pytam ich, kto wziął Bastylię, a oni 

krzyczą, że to żaden z nich!  

- Niech się Pan nie denerwuje - uspokaja dyrektor - może to rzeczywiście ktoś z innej 

klasy? 

 - Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie oznajmiającym. 

- Koń ciągnie furę. 

- A teraz w trybie rozkazującym. 

- Wio! 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny:  

- Jasiu, co ten wzór oznacza?  

- To jest, ojej, mam to na końcu języka...  

- Dziecko wypluj to natychmiast, bo to kwas siarkowy! 

 

Przychodzi młody człowiek do swojego dawnego nauczyciela. 

-Dzień dobry, Panie Profesorze! Pamięta mnie Pan? Nazywam się Masztalski! 

Oczywiście, że pamiętam. Zawsze przepowiadałem że źle skończysz ... 

Co u ciebie słychać? 

-Przychodzę prosić o rękę pańskiej córki... 

-odpowiada młodzieniec. 

http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4673/przychodzi-mlody-czlowiek-do-swojego-dawnego-nauczyciela-dzien-dobry,panie-profesorzepamieta-mni.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4673/przychodzi-mlody-czlowiek-do-swojego-dawnego-nauczyciela-dzien-dobry,panie-profesorzepamieta-mni.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4673/przychodzi-mlody-czlowiek-do-swojego-dawnego-nauczyciela-dzien-dobry,panie-profesorzepamieta-mni.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4673/przychodzi-mlody-czlowiek-do-swojego-dawnego-nauczyciela-dzien-dobry,panie-profesorzepamieta-mni.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4673/przychodzi-mlody-czlowiek-do-swojego-dawnego-nauczyciela-dzien-dobry,panie-profesorzepamieta-mni.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4673/przychodzi-mlody-czlowiek-do-swojego-dawnego-nauczyciela-dzien-dobry,panie-profesorzepamieta-mni.html


 

 

W przeddzień Walentynek przychodzi Jasio do szkoły i mówi: 

- Poproszę kartkę z napisem: 

" Tylko dla Ciebie ", 20 sztuk. 

- Krysiu - pyta nauczycielka matematyki - jak podzieliłabyś cztery ziemniaki mię-

dzy pięciu harcerzy? 

- Zrobiłabym sałatkę ziemniaczaną! 

Nauczyciel biologii pyta Jasia: 

-Po czym poznasz drzewo kasztanowca? 

-Po rosnących na nim kasztanach. 

-A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie ma? 

-To ja poczekam... 

Nauczyciel pyta ucznia: 

- Jasiu w jaki sposób można uzyskać światło dzięki wykorzystaniu wody? 

- Trzeba umyć okno, panie profesorze. 

- Nie zasłużyłem na jedynkę! 

- Masz rację moje dziecko, ale regulamin szkolny nie przewiduje niższych ocen. 

 

Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie się, 

męczy, ciągnie... 

- No, weszły! 

Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi: 

- Ale mam buciki odwrotnie... 

Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... Uuuf, zeszły! Wciąga-

ją je znowu, sapią, ciągną, ale nie chcą wejść..... Uuuf, weszły! 

Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi: 

- Ale to nie moje buciki.... 

Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i znowu szarpie się z butami... Ze-

szły! 

Na to dziecko : 

-...bo to są buciki mojego brata ale mama kazała mi je nosić. 

Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną jej się trząść, i znowu 

pomaga dziecku wciągnąć buty. Wciągają, wciągają..... weszły!. 

- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz rękawiczki? 

http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/3703/pani-przedszkolanka-pomaga-dziecku-zalozyc-wysokie,-zimowe-butki-szarpie-sie,-meczy,-ciagnie-.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/3703/pani-przedszkolanka-pomaga-dziecku-zalozyc-wysokie,-zimowe-butki-szarpie-sie,-meczy,-ciagnie-.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/3703/pani-przedszkolanka-pomaga-dziecku-zalozyc-wysokie,-zimowe-butki-szarpie-sie,-meczy,-ciagnie-.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/3703/pani-przedszkolanka-pomaga-dziecku-zalozyc-wysokie,-zimowe-butki-szarpie-sie,-meczy,-ciagnie-.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/3703/pani-przedszkolanka-pomaga-dziecku-zalozyc-wysokie,-zimowe-butki-szarpie-sie,-meczy,-ciagnie-.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/3703/pani-przedszkolanka-pomaga-dziecku-zalozyc-wysokie,-zimowe-butki-szarpie-sie,-meczy,-ciagnie-.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/3703/pani-przedszkolanka-pomaga-dziecku-zalozyc-wysokie,-zimowe-butki-szarpie-sie,-meczy,-ciagnie-.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/3703/pani-przedszkolanka-pomaga-dziecku-zalozyc-wysokie,-zimowe-butki-szarpie-sie,-meczy,-ciagnie-.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/3703/pani-przedszkolanka-pomaga-dziecku-zalozyc-wysokie,-zimowe-butki-szarpie-sie,-meczy,-ciagnie-.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/3703/pani-przedszkolanka-pomaga-dziecku-zalozyc-wysokie,-zimowe-butki-szarpie-sie,-meczy,-ciagnie-.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/3703/pani-przedszkolanka-pomaga-dziecku-zalozyc-wysokie,-zimowe-butki-szarpie-sie,-meczy,-ciagnie-.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/3703/pani-przedszkolanka-pomaga-dziecku-zalozyc-wysokie,-zimowe-butki-szarpie-sie,-meczy,-ciagnie-.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/3703/pani-przedszkolanka-pomaga-dziecku-zalozyc-wysokie,-zimowe-butki-szarpie-sie,-meczy,-ciagnie-.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/3703/pani-przedszkolanka-pomaga-dziecku-zalozyc-wysokie,-zimowe-butki-szarpie-sie,-meczy,-ciagnie-.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/3703/pani-przedszkolanka-pomaga-dziecku-zalozyc-wysokie,-zimowe-butki-szarpie-sie,-meczy,-ciagnie-.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/3703/pani-przedszkolanka-pomaga-dziecku-zalozyc-wysokie,-zimowe-butki-szarpie-sie,-meczy,-ciagnie-.html


 

 

 

 

 
 

230. ROCZNICA UCHWALENIA  

KONSTYTUCJI 3 MAJA 
- KONKURS PLASTYCZNY 

 
Zaproszono uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym  z okazji 230 

rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja. Zadaniem uczestnika konkursu było wy-

konanie pracy plastycznej na temat wydarzeń, bohaterów i symboli związanych z 

uchwaleniem w 1791 roku Konstytucji 3 Maja. 
 

Regulamin konkursu: 

 -konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: 

       klasy I – III 

       klasy IV – VIII 

- wykonane prace należało podpisać ( imię i nazwisko, klasa) i ich  zdjęcia przesłać 

w formie załącznika pod wątkiem z informacją o konkursie zamieszczonym na 

świetlicy na szkolnej platformie do 30.04.2021 (piątek) 

- zebrane prace zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 

Wszystkie osoby, otrzymały punkty dodatnie za udział w konkursie. 

Rozstrzygnięcie konkursu odbył się we wtorek – 04.05.2021. 
 

Andrzej Śledziewski 
  
 

 

Wyniki konkursu z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

 

I miejsce – Kamil Gołyś 

II miejsce – Dagmara Kalwara 

III miejsce – Anna Jóźwiak 

 



 

 

 



 

 Realizacja projektu ,,Przystań w sieci”. 

 
          W czasie pracy zdalnej w terminie  od stycznia do czerwca 2021r. uczniowie na-

szej szkoły  brali udział  w projekcie ,,Przystań w sieci” 

 Przystań w sieci to projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy Facebooka, 

NASK PIB i UNICEF Polska. 

Projekt został stworzony z myślą o uczniach, nauczycielach, psychologach, pedagogach                    

i bibliotekarzach, poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego 

korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online. 
Projekt objęty jest honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Mora-

wieckiego. 

Celem projektu jest: 

- Przekazanie wiedzy z zakresu bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu. 

- Uświadomienie młodym ludziom, na jakie zagrożenia należy być przygotowanym 

podczas korzystania z internetu. 

- Wyposażenie nauczycieli w wiedzę umożliwiającą reakcję w sytuacji niepożądanych 

z d a r z e ń  l u b  z a c h o w a ń  m ł o d y c h  l u d z i  w  s i e c i . 
- Kształtowanie postawy krytycznego podejścia do informacji zamieszczonych w inter-

necie. 

- Promowanie pozytywnych zacho-

wań w sieci . 

W projekcie wzięło udział 32 

uczniów naszej szkoły z klas VI – 

VIII. 

- 5 uczniów z klasy VIb, 

- 9 uczniów z klasy VIa, 

- 10 uczniów z klasy VII, 
- 8 uczniów z klasy VIII. 

 

 Projekt „Przystań w sieci” składał się z kilku różnych inicjatyw, takich jak: 

1. Kursy e-learningowe dla koordynatorów. 

2. Kursy e-learningowe dla uczniów. 

3. Tematyczne konferencje dla koordynatorów, wzbogacające wiedzę na temat bezpie-

czeństwa w sieci. 

4. Dzień Świadomego Korzystania z Internetu. 

Nauka o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu nie była nudna. 

Na platformie e-learningowej uczniowie w przystępny i atrakcyjny sposób zgłębiali taj-
niki najważniejszych kwestii związanych ze świadomym korzystaniem z internetu. 

 



 

 

Platforma posłużyła zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Dedykowane moduły tema-

tyczne pozwoliły zdobyć wiedzę uczniom, usystematyzować ją, a następnie utrwalić 

dzięki testom sprawdzającym. Treści na platformie zostały posegregowane tak, aby każ-
dy użytkownik łatwo odnalazł interesujące go zagadnienia i mógł sprawnie zrealizować 

odpowiadający mu moduł tematyczny. 

Kursy zostały podzielone na następują-

ce moduły tematyczne: 

1. Prywatność w sieci. 

2. Cyberprzemoc. 

3. Cyberzagrożenia. 

4. Szkodliwe i niebezpieczne treści. 

5. Cyfrowe ślady i reputacja online. 

6. Fałszywe informacje. 

Dodatkową korzyścią dla uczestników projektu była możliwość zdobycia certyfikatów. 

1. Certyfikat ukończenia Projektu dla nauczyciela – otrzymali koordynatorzy projektu, po 

zrealizowaniu wszystkich e-learningowych  kursów tematycznych, pozytywnie zaliczo-

nych testach sprawdzających wiedzę. 

2. Certyfikat ukończenia kursu dla ucznia – po ukończeniu każdego kursu e-

learningowego   i zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę, otrzymali uczniowie biorący 

udział  w projekcie. 

3. Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji – uczestnicy konferencji, czyli 

koordynatorzy projektu. 

Bezpieczeństwo w sieci, cyberzagrożenia, świadome korzystanie z internetu i dbałość          

o swój wizerunek w sieci to ważne i aktualne zagadnienia, szczególnie ważne w dobie 

pandemii i podczas pracy zdalnej. 

Koordynatorkami projektu były pedagog p. Agnieszka Lewaśkiewicz i nauczyciel mate-
matyki i fizyki – Katarzyna Zielińska. 

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom oraz p. Kamilli Kordowskiej i p. Hannie 

Żebrowskiej za pomoc w realizacji projektu. 

 

                                                                                Agnieszka Lewaśkiewicz 

                                                                                Katarzyna Zielińska 



 

 
   

 MEGA MISJĄ ZAPRASZAMY ŚWIAT CYFROWY  

Z NIĄ POZNAMY 

 

Mega Misja jest pierwszym w Polsce kompleksowym programem edukacji 
cyfrowej i medialnej, skierowanym do szkół podstawowych. Jego cel to przygoto-

wanie dzieci w wieku 6-10 lat do kreatywnego i bezpiecznego korzystania z tech-

nologii cyfrowych, a zarazem wzbogacenie oferty zajęć. W ciągu 10 miesięcy roku 
szkolnego dzieci, dzięki programowi Fundacji Orange, poszerzają wiedzę w róż-

nych obszarach tematycznych (dostępnych także on-line dla wszystkich zaintereso-

wanych):  
■ korzystanie z informacji  

■ dziecko w środowisku medialnym  

■ język mediów  
■ prawo (prawo do informacji, pra-

wa autorskie, plagiat)  

■ kreatywne korzystanie z mediów  
■ bezpieczeństwo w komunikacji i 

mediach  

■ etyka i wartości w komunikacji i mediach  
■ ekonomiczne aspekty działania mediów  

■ kompetencje cyfrowe  

■ mobilne bezpieczeństwo  
■ programowanie  

Uczniowie nauczania zintegrowanego zgłosili swój udział w ogólnopolskim progra-
mie edukacji cyfrowej  dla szkół podstawowych „ MEGA MISJA „. Podstawowym 

zadaniem  zakwalifikowania się do programu było nagranie film, poprzez który 

uczniowie zapraszają Me-
ga misję do swojej szkoły. 

Tego zadania podjęła się 

k la s a  I I I   wr a z  
z wychowawcą. Film zo-

stał przesłany do FUN-

DACJI ORANGE – orga-
nizatora programu MEGA 

MISJA. 

 

Agnieszka Grochowska 

Anna Rostkowska 

Beata Kęszczyk 



 

 



 

 

Uczniowie nauczania zintegrowanego wzięli udział online w spek-

taklu teatralnym „ My psy” – Teatr Nowy im. Kazimierz Dejmka - Łódź, 

który odbył się  28.05.2021r. 

 

Bohaterowie spektaklu to psy żyjące na wolności, a ich domem jest  

wysypisko, które ma ulec likwidacji. Walczą o swoją wolność, bronią się 

przed oddaniem do schroniska. Zachowanie ludzi nazywają bestial-

stwem. Prowadzona wojna z ludźmi jest zemstą za to, że  rządzą się te-

renem zwierząt. 



 

 



 

 Moi Drodzy, 

z przyjemnością ogłaszamy zwycięzców 

 konkursu ,,WIOSNA w obiektywie’’. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Klasy IV-

VIII: 

 

Mikołaj 

Pszczółkow-
ski  - I miej-

sce 

 
 

Klasy I-III: 
 

Jakub Biedrzycki - I 

miejsce 
 



 

 

Paulina Perzanowska - III 
miejsce 

Mikołaj Soból  - II miejsce 

Gratulujemy! -  

Kamilla Kordowska, 

Hanna Żebrowska. 



 

 WIOSNA W OBIEKTYWIE OLIWII SOBÓL – uczennicy klasy VII.  

 

WIOSNA - przyroda budzi się do życia, ludzie rozpoczynają prace 

porządkowe w ogrodzie i na polu. Jak widzimy, zwierzęta 

też ,,zadzierają swoje noski’’ ku słońcu, wyczekując ciepła. 



 

 

 



 

 

Realizacja projektu ,,Finansowoaktywni.  

Misja podatki to się opłaca” 
 

 W dniu 21-22.06 2021r. na lekcjach matematyki  w klasach 

VIa,VIb i VII został zrealizowany projekt ,,Finansowoaktywni. Misja 

podatki to się opłaca” przygotowany  przez Ministerstwo Finansów. 

Celem projektu było zapoznanie uczniów z zagadnieniami finan-

sowymi, w tym podatków. Uczniowie obejrzeli prezentację pt. ,,Do 

podatków nie wystarczy umysł matematyka - tutaj potrzebny jest filo-

zof”. 

Podczas realizacji projektu uczniowie pozyskali informacje na te-

mat tego, czym jest podatek, zapoznali się jego rodzajami, poznali 

mechanizmy działania podatku oraz nauczyli się obliczać cenę brutto i 

netto oraz wartość podatku VAT. 

Na koniec realizacji projektu uczniowie rozwiązali quiz wiedzy 

o podatkach. 

                                                                                                     

                                                                          Katarzyna Zielińska 



 

 



 

 Projekt ,,Granie na ekranie. Młodzież w świecie gier cyfrowych”. 
 
 W ramach projektu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 

Czerwonce brali udział w szkoleniu pt. „Granie na ekranie. Młodzież w świecie gier 

cyfrowych”. Organizatorem projektu była Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej 
oraz Fundacja Dbam o Mój Zasięg.   

Celem projektu było: 

*podnoszenie kompetencji w zakresie bezpiecznego używania nowych technologii ko-

munikowania, 

* rozwijanie umiejętności oceny skutków korzystania z gier wideo, 

* krytyczna ocena częstotliwości grania w różne typy gier, 

* przygotowanie do planowania różnych czynności w ciągu dnia z uwzględnieniem ak-
tywności cyfrowych, 

* kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów. 

 W ramach projektu uczniowie, nauczyciele i rodzice brali udział w szkoleniu pt. 

,,Granie na ekranie. Młodzież w świecie gier cyfrowych”. 

 W dniu 21.06.2021r w klasie IV na lekcji matematyki uczniowie obejrzeli pre-

zentację ,,Człowiek w świecie gier cyfrowych”. Poznali korzyści z grania  

w gry oraz negatywne skutki nadużywania gier cyfrowych”. 

Na koniec wykonali quiz sprawdzający swoją wiedzę na ten temat. Uczniowie aktyw-
nie uczestniczyli w lekcji i chętnie wypowiadali się na temat gier cyfrowych i swoich 

spostrzeżeń dotyczących czasu spędzania przy komputerze. 

 Ponadto dwie uczennice z klasy VIA brały udział w szkoleniu dla młodych wo-

lontariuszy oraz zaangażowały się w edukowanie społeczności szkolnej i lokalnej w 

obszarze wiedzy o odpowiedzialnym graniu w gry cyfrowe. 

 

Koordynatorzy projektu: Agnieszka Le-

waśkiewicz, Hanna Żebrowska i Katarzy-

na Zielińska.       

                                                                          



 

 

Konkurs Kartka Wielkanocna 
 

Organizatorzy: Małgorzata Marcińczyk 

                         Beata Grądzka—Ciok 
 

 

I miejsce — Magdalena Milewska—klasa VIA 



 

 

W następnym numerze ,,To i Owo - wieści i opowieści’’ i to i tamto i jeszcze coś 

innego… 

 

Rozstrzygnięcie Konkursów! Więc zabieracie się do pracy! 

 

1. Lato w obiektywie uczniów - p. Beata Grądzka – Ciok. 

2. Wakacyjne przygody uchwycone na papierze i fotografii - p. Beata Grądzka 

– Ciok. 

                                             

                    Do zobaczenia 1 września 2021 roku! 
                    Pozdrawiam Was Serdecznie!  

                                                   Beata Grądzka – Ciok 


