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Filmy o bezpiecznej
sieci i nie tylko...

Oto kilka stron z
ciekawymi filmami

Dnia 13. 02. 2017 r.
w poniedziałek
Uczniowie klasy
pierwszej wraz z
panią Krystyną
Gotfryd
uczestniczyły w
zajęciach
edukacyjnych
przeprowadzonych
w Bibliotece
Publicznej w
Brzozowej.
Tematem
przewodnim
spotkania

był Dzień
Bezpiecznego
Internetu.  Dzieci
dowiedziały się co
to jest DBI,
 rozwiązywały
łamigłówki , rebusy
oraz kolorowały
obrazki związane z
DBI. Wraz z
nauczycielką i
bibliotekarką panią
Dorotą Mędrek
ustalały, jak można
bezpiecznie

i przyjemnie
poruszać się po
internecie oraz do
czego on służy.
Uczniowie
uczestniczący w
zajęciach otrzymali
piękne pamiątkowe
plakietki. Wszyscy
wrócili do szkoły
szczęśliwi i  bogatsi
o wiedzę na temat
bezpiecznego
internetu i
poruszania się po
nim. 

Dzieci z klas I-VI na
zajęciach
komputerowych
oglądały filmy
związane z
bezpieczeństwem
w internecie.
Dowiedziały się
m.in., jak należy się
zachowywać w
sieci, jakie swoje
dane można
 wpisywać w
internet lub jak się
zachować, gdy ktoś
cię zastrasza.(rudi)

Tutaj znajdziecie
kilka stron z filmami
o bezpieczeństwie
w sieci.
1.www.dzieckowint-
ernecie.com
2.www.bezpiecznei-
nterneciaki.pl
3.www.dzieckowsie-
ci.fdn.pl
4.www.sieciaki.pl
5.www.surfujbezpie-
cznie.pl
6.www.safeinternet.pl.
Na stronie

internetowej Owce
W Sieci są filmy i
także różne gry
związane z
bezpiecznym
internetem w szkole
i w domu. Na tej
stronie są także
niesamowite pakiety
płyt z kreskówkami
o owcach w sieci,
książki lub E- booki.
       (rudi)

Uczniowie klasy pierwszej        
 w Bibliotece Publicznej            

 w ramach DBI 2017

Lekcja bezpiecznego internetu

Film

jm

Internet
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Konkurs wiedzy - test
"Bezpieczeństwo w Internecie"

Brawo!!!

Laureaci

W czwartek 13 lutego 2017 r. uczniowie
klas IV - VI pisali test wiedzy na temat
bezpieczeństwa w internecie. Nasi
koledzy wypadli nie najgorzej, o czym
świadczy długa lista tych, którzy zdobyli
ponad 10 punktów (na 13 możliwych). A
oto oni :

12 pkt. – Wiktoria Ozga,
11 pkt.  – Stanisław Gotfryd, Amelia
Szczepanek, Adrian Oleksyk, Weronika
Cieśla, Mateusz Kieroński, Kacper
Klimczak, Patrycja Smagacz i 
Klemens Gniadek.
Test obejmował m.in. pytania dotyczące
netykiety, tworzenia bezpiecznych haseł,
udostępniania danych osobowych na
różnych portalach, korzystania ze
skrzynki pocztowej. Wskazywał również
niepokojące objawy uzależnienia od
urządzeń typu: laptop, tablet, smartfon i
inne. (stagot)

Konkurs na plakat promujący           bezpieczeństwo
w sieci

 W naszej szkole od kilku lat
jest obchodzony DBI.
Tego roku uczniowie klas II-III
przedstawili nam, jak z głową
korzystać z  internetu.
A oto nazwiska naszych 
zdolniaków, którzy wykonali
piękne plakaty i otrzymali
wyróżnienia:
1. Gabriela Potępa, Julia Potępa,
Kacper Kwiek - praca zesp.
2. Joanna Wójcik, Zuzanna Florek
- praca zesp.
3. Wiktoria Ciesielczyk, Karolina
Paciorek - praca zesp.
4. Kamil Kwiek
5. Mateusz Myszor 
6. Mikołaj Ozga    (wera)

kg

kg
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 DBI w Polsce

DBI na świecie

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest
przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i
Akademicka Sieć Komputerowa oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę –
realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę”.  Podczas obchodów DBI
chcemy szczególnie podkreślić potencjał Internetu, który dzieci mogą
wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również
jako formę twórczej rozrywki. Podejmuje się inicjatywy promujące temat
bezpieczeństwa w sieci wśród dzieci, młodzieży i rodziców w dowolnej
formie: konferencji, wykładów, zajęć warsztatowych, pogadanek,
pikników, przedstawień... 
                                                                                           (ewka)

DBI w naszej szkole

Już po raz trzeci nasza szkoła zorganizowała Dzień Bezpiecznego
Internetu. W tym roku, ze względu na ferie zimowe, wszelkie inicjatywy
miały miejsce w drugiej połowie lutego 2017. Klasa pierwsza uczestniczyła
w ciekawych zajęciach edukacyjnych w Bibliotece Publicznej w
Brzozowej. Klasy II - III wzięły udział w konkursie na plakat
„Bezpieczeństwo w sieci”. Z kolei konkurs wiedzy na temat
bezpieczeństwa w sieci przeznaczony był dla klas IV – VI. We wszystkich
klasach odbyły się projekcje filmów edukacyjnych nawiązujących do
tematu DBI. Nasi dziennikarze Junior Media wydali numer specjalny
gazetki z tej okazji. Na zakończenie odbył się apel podsumowujący
działania i konkursy.  (kg) Kamil i jego plakat

Gabrysia, Kacper i Julia

Mikołaj i jego praca

Obchodom DBI 2017 we wszystkich krajach europejskich towarzyszy
kampania medialna "Be the change: Unite for a better internet". Od 2007
roku DBI obchodzi się w 40. krajach na świecie. Dzień Bezpiecznego
Internetu był dotychczas obchodzony jedenastokrotnie. Został
ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu "Safer
Internet". Chodzi głównie o to, by dzieci i młodzież nie były narażone na
niebezpieczeństwa w trakcie korzystania z zasobów internetowych.  Jest
inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na
kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów
internetowych.                                                     (ewka)

kg

kg

kg
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      Polecamy programy antywirusowe

       Apel podsumowujący obchody DBI w szkole

    Ciekawe i bezpieczne      
  strony dla dzieci

Programów
antywiruso-
wych jest
wiele. Jeśli
chcesz mieć
bezpieczny
komputer,
zainstaluj
jeden z nich.

Redak-
cja

1. Nigdy nie
wysyłaj
obraźliwych
przesyłek
przez pocztę
internetową.  
 2. Obcym
osobom

nie podawaj
hasła do
swoich
profilów
internetowych..
3.W Internecie
nie umieszczaj
obrzydliwych

słów.
4. Nigdy nie
umieszczaj
nielegalnych
informacji.

Wiktoria i Karolinka

E. Cieśla
W. Cieśla
S. Gotfryd
W. Ozga
A. Szczepanek
M. Kieroński
N. Gniadek
M. Kieroński
Sz. Nieć
A. Rzepka
K. Rzepka

W sieci
znajdziemy
wiele ciekawych
stron:
sieciaki.pl - na
tej stronie są
ciekawe gry.
yummy.pl

 - pozwala
rozwijać talent z
j. angielskiego.
Dla młodszych
użytkowników:
ciufcia.pl i
matzoo.pl.
(szym) Mateusz

Dzisiaj
polecamy: 
1.  avast! Free
Antivirus 2016
2.  Baidu
Antivirus
3.  Microsoft
Security
Essentials
4.  Comodo
AntiVirus

5.  Avira Free
Antivirus 2016
6.  Panda Free
Antivirus 2016
7.  AVG
AntiVirus Free
2016
    Źródło:
www.benchmark.pl)

Przez cały
miesiąc w
szkole
podejmowane
były różne
 inicjatywy z
okazji Dnia
Bezpiecznego
Internetu. W
dniu 24.02.2017
r. odbył się apel 
podsumowujący
obchody

DBI.  Sala
gimnastyczna
zamieniła się w
wystawę
plakatów o
tematyce
bezpieczeństwa
w Internecie.
Prace wykonali
uczniowie klas II
- III. Autorzy
najlepszych
otrzymali

dyplomy. Pan
Dyrektor
wręczył też
wyróżnienia
tym, którzy
najlepiej napisali
test z wiedzy o
bezpieczeństwie
w Internecie.
(ng)

Asia i Zuzia

Kilka zasad netykiety

kg

kg

kg

http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/darmowe-programy-antywirusowe.html#1
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/darmowe-programy-antywirusowe.html#2
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/darmowe-programy-antywirusowe.html#3
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/darmowe-programy-antywirusowe.html#4
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/darmowe-programy-antywirusowe.html#5
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/darmowe-programy-antywirusowe.html#6
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/darmowe-programy-antywirusowe.html#7
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