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Tegoroczna edycja Dnia Bezpiecznego
Internetu zachęca wszystkich 
do aktywnego uczestnictwa 
w współtworzeniu twórczego 

i bezpiecznego środowiska online.

Podczas obchodów 
DBI 2019 organizatorzy chcą podkreślić

istotę współpracy pomiędzy różnymi
sektorami przy wspieraniu

pozytywnych zmian 
w sieci. 

Wszyscy powinniśmy angażować się 
w promowanie pozytywnych zastosowań

internetu, promocję tolerancji oraz
tworzenie kultury zrozumienia.  

Działajmy razem!
Zachęcamy Was do aktywnego udziału w

szkolnych obchodach DBI 2019.

  "Działajmy razem!” 
          bo warto...

     Dzień Bezpiecznego Internetu w ZSP nr 9 w Łące
                             "Działajmy razem!"

Zastanów się zanim odpowiesz na hejterski komentarz. Nie daj
się ponieść emocjom, nie odpowiadaj pod wpływem chwili.
Jeżeli bardzo się złościsz, napisz odpowiedź, a potem weź
głęboki oddech i skasuj ją.

Nie odpowiadaj agresją na agresję - w ten sposób jedynie
prowokujesz hejtującego do dalszego obrażania.
Nie lajkuj, nie udostępniaj „hejterskich” komentarzy - w ten
sposób jedynie zwiększasz ich zasięg.
Jeżeli możesz, kasuj nienawistne komentarze.

Zgłaszaj hejt i mowę nienawiści korzystając z opcji dostępnych
na forach lub w mediach społecznościowych.
Nie każda krytyka to hejt. Odróżniaj hejt od konstruktywnej
krytyki.
Gdy coś ci się nie podoba lub denerwuje, wyraź to kulturalnie,
nie hejtuj.

Nie rezygnuj z tego, co robisz, myślisz i mówisz tylko ze względu
na hejterów.
Jeżeli nie możesz poradzić sobie z hejterem, zgłoś to osobie
zaufanej lub zadzwoń do telefonu zaufania: 116 111

Słowa krzywdzą! 
Zasady antyhejtowe  
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Ruch to dobry sposób                     
 na oderwanie się od komputera.

Wywiad z z panem Miłoszem Wiktorczykiem

- Dzień Dobry, czy zechciałby Pan odpowiedzieć nam na kilka pytań do
gazetki szkolnej?
- Jasne. Nie ma problemu

- Dlaczego akurat chciał Pan uczyć wychowania fizycznego?
- Od dzieciństwa bardzo lubiłem uprawiać przeróżne sporty. Czy to tenis,
czy piłka nożna, każda gra sprawiała mi ogromną przyjemność i
satysfakcję z wygranej. Chciałem propagować aktywność wśród
młodzieży, dlatego właśnie wybrałem to.

- A co jest najprzyjemniejsze w prowadzeniu lekcji wychowania
fizycznego? 
- Najprzyjemniejsze jest chyba uczenie moich wychowanków nowych
gier, elementów w gimnastyce. A największą radość sprawia mi patrzenie,
jak spełniają swoje marzenia związane ze sportem. Rozpiera mnie duma.

- Uprawia Pan jakieś sporty w czasie wolnym?
- Owszem, badminton i piłkę nożną. Od dzieciństwa uwielbiałem te sporty,
a oglądanie meczy wzbudza we mnie wiele emocji. 

- Która z gier jest najbardziej lubianą przez uczniów naszej szkoły?
 - Z tego co zauważyłem, to chyba piłka nożna i ręczna. A od czasu do
czasu chętnie grają w koszykówkę. 

- Podzieli się Pan z nami sekretami na temat porażek? Jak sobie z nimi
radzić?
- Przede wszystkim nie rozmyślać o niej i nie użalać się nad sobą, tylko
wynieść z niej wnioski, i to co moglibyśmy poprawić.

- Na pewno skorzystam z tej rady! Zajmuje się Pan jeszcze czymś oprócz
lekcji w naszej szkole?
- Poza szkołą pracuję jako dietetyk. Co tu dużo mówić, pomagam ludziom.

- Ostanie pytanie: jak naszym uczniom poszły ostatnie zawody                 
 w Ćwiklicach?
- Bardzo dobrze, pobiegli świetnie. Dziewczęta zajęły 3 miejsca,               
 a chłopakom poszło równie dobrze, bo byli 4.

- Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas. Życzymy dalszych
sukcesów w zawodach.

Wywiad przeprowadzili: Zuzanna Pala, Kamila Szkutnik i Kacper
Szweda

nasi sportowcy

taniec

w górach

Uczniowie naszej szkoły potrafią
spędzać czas wolny, niekoniecznie

przed komputerem.
Pamiętacie, że...czas spędzony  na
świeżym powietrzu jest "relaksem

dla naszego mózgu". Lepiej się
czujemy i funkcjonujemy. Każda
aktywność ruchowa  poprawia

naszą kondycję, sylwetkę.
Polepsza stan naszego ducha 

i zdrowia.
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