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   STOP PRZEMOCY 
           W SIECI

                     WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO 
                              Z OKAZJI DNIA KOBIET

Słowo hejt pochodzi od angielskiego hate,
czyli nienawidzić. Dobrze określa istotę
zjawiska, które polega na publikowaniu
obraźliwych lub agresywnych treści w
internecie. W uproszczeniu to szerzenie
nienawiści. Hejter jest najczęściej
anonimowy. Według badań, hejterzy to
najczęściej osoby: sfrustrowane,
nieszczęśliwe, nieposiadające
zainteresowań, znudzone swoim życiem,
niespełnione w życiu towarzyskim i
uczuciowym oraz kierujące się zawiścią,
zazdrością. Marta Sokołowska 5c

   Telefon alarmowy 800100100,
     którego celem jest pomoc     
          młodym Internautom 
       w sytuacjach zagrożenia.

FERIE, FERIE i ... po FERIACH. W roku szkolnym 2018/2019
ferie zimowe odbywały się w 4 terminach, na przełomie dwóch
miesięcy – stycznia i lutego. Dokładne daty ferii 2019 to:
14 stycznia – 27 stycznia: województwo kujawsko-pomorskie,
małopolskie, wielkopolskie, świętokrzyskie, lubuskie.
21 stycznia – 3 lutego: warmińsko-mazurskie, podlaskie.
28 stycznia – 10 lutego: dolnośląskie, mazowieckie, 
 zachodniopomorskie, opolskie.
11 lutego – 24lutego: łódzkie, śląskie, lubelskie, podkarpackie, 
 pomorskie. A teraz...Byle do lata! :-) Marta Laskowska 5c
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                H U M O R

Nauczycielka do uczniów podczas klasówki: - Słyszę głosy...
Na to Jasiu: - Doprawdy? Ja też czasem słyszę, ale się leczę.

Nauczycielka na lekcji biologii pyta Jasia:
- Ile mucha ma nóg?
Na to Jasiu - Myślałem, że ma pani inne zmartwienia.

Na fizyce nauczyciel zwraca się do Jasia:
- Jasiu, co to jest próżnia?
- Próżnia...Proszę pana, nie mogę tego wytłumaczyć, ale chyba mam ją w głowie.

Ksiądz pyta na religii Jasia:
- Jasiu, gdzie mieszka Bóg? 
A Jasiu na to:
- W mojej łazience. 
- A czemu tak uważasz? 
- Bo jak rano siedzę w łazience to mama woła: „Boże! Siedzisz tam jeszcze?”.
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