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            ZIMOWA GAZETKA W ZIMOWY CZAS

ETYMOLOGIA (bada
pochodzenie wyrazów)

TEMATY NUMERU:

FERIE ZIMOWE -
 (łac. feriae)
– starorzymskie 
określenie dni
odpoczynku
poświęconych
obrzędom
religijnym dla
któregoś z bóstw;
Terminy ferii dla

uczniów szkół w
Polsce określa
rozporządzenie
 Ministra Edukacji
Narodowej i
Sportu z 18
kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji
roku szkolnego.

NETYKIETA
CYBERPRZEMOC
WYWIAD Z
PANEM
MAZUREM
SPOSOBY
SPĘDZANIA
WOLNEGO
CZASU W FERIE
(czyli jak
przyjemnie
spędzić czas, gdy

,,nudzi mi się'' a
nie chcę grać na
kompie).

Ferie zimowe

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Edukacji_Narodowej
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                                   NETYKIETA

Netykieta
jest to zbiór
zasad
kultury
obowiązu
jącej wszy
stkich w
Internecie.

Kultura

Niniejsza
netykieta nie
jest zbiorem
sztywnych
nakazów, ma
na celu
uświadomienie,
pouczenie i
zwrócenie
uwagi na
pewne
zachowania i
sytuacje.
3 główne
zasady:

Myśl

Nie działaj
na czyjąś
szkodę
Nie
nadużywaj

Przykładem
zachowania
sprzecznego z
netykietą
jest trollowanie,
czyli
antyspołeczne
zachowanie
charaktery

styczne dla
forów
dyskusyjnych i
innych miejsc
w Internecie, w
których
prowadzi się
dyskusje.
Więcej
informacji na
stronie:  
http://lozbjn.edu.pl/bi/netykieta.html

w internecie
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                                CYBERPRZEMOC

Cyberprzemoc
(ang.
cyberbullying)
to inaczej
przemoc z
użyciem
nowych
technologii.

A

Trisha Prabhu
z Chicago
opracowała
program, który
wysyła
użytkownikom
komunikaty z
ostrzeżeniem,
gdy napiszą
coś
obraźliwego.
Jej "Rethink"
ma zachęcać
do
przemyślenia
sprawy

i dlatego pyta:
"czy na pewno
chcesz to
wysłać?".
Cyberprzemoc
to też problem
wśród polskich
nastolatków.
Zjawisko od
sześciu lat
bada prof.
Jacek Pyżalski
z Uniwersytetu
im. Adama
Mickiewicza
w Poznaniu

 - jego badania
potwierdzają
ustalenia
amerykańskiej
nastolatki.
Często
uczniowie piszą
coś pod
wpływem
emocji,
impulsu. 37
proc. badanych
przyznawało,
że zdarzyło im
się napisać

do innej osoby
coś, co miało
być żartem, a
sprawiło komuś
poważną
przykrość . A
młodzi obrażają
i atakują w
internecie nie
tylko swoich
kolegów i
koleżanki.  

Cały artykuł
znajduje się na
stronie:

http://wyborcza.pl/1,76842,16458783,13_latka_znalazla_sposob_na_internetowy_hejt.html

P

http://gazetapraca.pl/szukaj/m-poznan
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   WYWIAD Z PANEM TOMASZEM MAZUREM
Rozmowę przeprowadziły:P.Warszawska,
K.Zakrzewska, M.Mielczarek kl.6c

Jaki kierunek
Pana interesuje?

Tove Jackson.

Czy w tym roku
planuje Pan
jakieś podróże?
Tak. Do
Portugalii,
Słowenii,
Chorwacji,
Holandii i być
może do krajów
bałtyckich lub
Ukrainy.

 Jakie
miejsca już
Pan
odwiedził?

Niemcy,
Czechy,
Słowację, Litwę,
Danię, Szwecję,
Finlandię,
Norwegię,
Wielką Brytanię,
Belgię, Francję,
Hiszpanię,
Włochy, Austrię,
Węgry?

A

Dlaczego
podróże są tak
ciekawe? 
Jest w nich coś
tajemniczego,
nieodkrytego,
jest ogromny
dreszcz(nie
dreszczyk!)
emocji. W
skrócie to
ciekawość i jej
zaspokojenie jej
najlepsze.

Zdecydowanie
kraje
skandynawskie,
ten kierunek mi
się nigdy nie
znudzi. Z
ostatniego roku
najmilej
wspominam
podróż do
Finlandii,
urokliwa
miejscowość
Naantali, a tam
malutka
wysepka Kailo

- czyli wyspa
Muminków z
domem
Muminka,
Włóczykijem i
Małą Mi. Cały
baśniowy świat,
doskonale
przypominający
lata dzieciństwa,
czasy bajki o
Muminkach czy
też książek
autorstwa 

Skąd
zainteresowanie
WOS? Wiem,
że to zabrzmi
dziwnie, ale od
dziecka lubiłem
oglądać
...obrady Sejmu.
Pamiętam, jak
zawsze o
godzinie 9.00 (w
Programie 2
TVP) marszałek
rozpoczynał
obrady, które
trwały do 15.Ja

lubiłem
wszystkie
rozmowy,
głosowania,
często też
kłótnie. Chyba w
wieku 6,7 lat
znałem już całą
regułkę
głosowania...,,
Kto z Pań i
Panów jej za
przyjęciem
ustawy...''

A

P

P
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Piłkarz - Raul
Gonzalez Blanco

Jeśli miałby Pan
zamieszkać w
innym kraju niż
Polska...byłby
to...Londyn,
głównie ze
względu na
swoja
funkcjonalność
ii rytm życia. ale całe

szczęście już
tak nie jest.

Uprawia Pan
jakiś sport?

Tak, biegam,
pływam,
chodzę, czyli
też podróżuję.
Lubię też
jeździć autem  i
koleją(pociągiem).

A

                     cd.wywiadu
Wiem, że to dziwne, ale chyba chciałem zostać
kimś na wzór polityka,

Teraz
poprosimy o
odpowiedź na
kilka krótkich
pytań:-)
Podróżnik -
Tony Halik i
Elżbieta
Dzikowska
Kucharz- mama
Muzyk -
Chubby
Checker

Aktor - Tom
Cruise
Pisarz -
Wiesław
Myśliwski
Co skłoniło
Pana do
podjęcia funkcji
pedagoga
szkolnego?
Traktuję to jako
pewne
wyzwanie, chęć
sprawdzenia się
w nowej funkcji.

Wiem, że nie
zawsze mi się
to udaje.
Co
zdecydowało,
że został Pan
nauczycielem?
Podczas
praktyk na
studiach,
szybko
złapałem dobry
kontakt z
uczniami. Tak
się zaczęło...

Jakie problemy
miewają
najczęściej
uczniowie?
Problemy są
indywidualne,
dotyczą głównie
braku motywacji
do nauki, a
także problemy
z emocjami,
złością, agresją,
ale także
samooceną.
Które z

tych problemów
są
najtrudniejsze?
 Zdecydowanie
emocje.
Młodzież nie
potrafi znaleźć u
siebie takich
cech, aby
cieszyć się z
sukcesów.
Co poradziłby
Pan uczniom?
Wiara w swoje
możliwości

plus trzy
głębokie

A

P

P
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SPOSOBY NA SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO W FERIE

STOPKA
REDA-
KCYJNA:
M.Rębisz
6c
M.Mie-
lczarek
6c
Red.na-
czelna
A.Prudło

Badania
wykazują, że
dzieci i
młodzież
spędza ferie
zimowe
niestety przed
komputerem
lub
telewizorem.
Koniec
semestru dla
uczniów jest
czasem
wzmożonego
wysiłku

intelektualnego.
Ferie zimowe
powinny być
momentem
wytchnienia dla
najmłodszych,
czasem
przeznaczonym
na relaks i
regenerację,
oderwaniem od
porannego
wstawania,
gonitwy,
odrabiania

lekcji  i
przygotowań do
sprawdzianów.
Nie oznacza to
jednak, że dwa
tygodnie
powinniśmy
spędzać czas
przed ekranem
telewizora lub
komputera.
Ferie w mieście
można
przeznaczyć
na zabawę w
gronie

rodziny
i kolegów,
aktywny
wypoczynek, a
także
zdobywanie
nowych,
ciekawych
umiejętności.
Jeśli nie
jesteśmy
przygotowani
na ferie
zimowe pod
względem
finansowym,

możemy
zapewnić sobie
rozrywkę,
której jedyną
ceną jest nasz
wysiłek,
kreatywność i
zaangażowanie
K.Wolska
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            SPOSOBY NA NUDĘ W CZASIE FERII

Do
zobaczenia
po feriach.

Propozycje dla
mniejszych i
dla większych
pociech:

 1. Scrapboo-
king
2.  Świetlice i
domy kultury
w Twoim
mieście
3.  Gry
planszowe
4.  Lodowiska
5.  Czytanie
książek

6.  Wspólne
gotowanie
7.  Spotkania
ze znajomymi
8.  Wycieczka
za miasto
9.  Konkursy
10.  Atrakcje w
okolicy

DROGI
UCZNIU,
FERIE SĄ PO
TO, ABYŚ
ODPOCZYWAŁ,
BAWIŁ SIĘ,

ROZWIJAŁ
SWOJE
ZAINTERE-
SOWANIA, NA
KTÓRE W
CZASIE
NAUKI MOŻE
BRAKOWAĆ
CI CZASU.

A G
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