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Z życia szkoły
Ważne wydarzenia

2 lutego 2019 roku odbyła się studniówka klasy III
LO. Był to jedyny w swoim rodzaju bal, który na
zawsze pozostanie w pamięci naszych
maturzystów.

21 marca br. w kościele w Przecławiu odbyło się
bierzmowanie uczniów klas III gimnazjum ZS
Przecław oraz uczniów klas ósmych SP Przecław
i Tuszyma. Ks. biskup Stanisław Salaterski
udzielił bierzmowania 115 osobom.

Dzień wiosny 21.03

Nasi uczniowie świętowali pierwszy dzień wiosny,
a jednocześnie dzień wagarowicza. W tym dniu
uczniowie mogli wykazać się kreatywnością i
przebrać się, a także odnaleźć swoją parę biorąc
udział w konkursie.Do wygrania było
jednorazowe zwolnienie z pytania.

Uczniowie klas 3 wzięli udział w zabawie "Escape
room ze św.Patrykiem". Uczniowie wykonywali
szereg zadań, które rozmieszczone były w
różnych miejscach w klasie. Organizatorkami
przedsięwzięcia były panie: E. Marszałek,
B.Kapusta i A.Latawiec.

Pierwszy dzień wiosny

III

W.K

bierzmowanie
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Osiągnięcia

Patryk Chłopek i Maksymilian Kasperowicz z
klasy I LO odebrali w Krakowie nagrody za
zdobycie II miejsca w Ogólnopolskim konkursie
na reportaż fotograficzny i filmowy - „W ułamku
sekundy Niepodległa". W spotkaniu w MDK
Domu Harcerza towarzyszyła im cała klasa ILO,
która wraz z wychowawczynią, Panią Dyrektor
E.Bałą uczestniczyła w tym dniu w grodzie Kraka
w wycieczce przedmiotowej z języka
polskiego.Opiekunami uczniów podczas prac
konkursowych były p. M. Wąż i p. E. Bała.

Aleksandra Malczyńska z klasy 3b naszego
gimnazjum zdobyła I miejsce oraz nagrodę
specjalną przewodniczącego jury, p. R.Rzeszutka
w eliminacjach powiatowych IV Wojewódzkiego
Turnieju Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI". Ola w
finale 14 marca zdobyła II miejsce, a
przygotowana została przez p. E.Arciszewską.

Odebranie nagród

W VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Żołnierze Wyklęci-Bohaterowie Niezłomni" uczeń
naszej szkoły, Jan Marszałek z klasy III LO
zdobył wyróżnienie. Opiekunem ucznia jest
p.Aleksandra Wolak. 

Redakcja "GimPress" z Zespołu Szkół w
Przecławiu zajęła II miejsce w ogólnopolskim
konkursie zorganizowanym przez platformę
Junior Media. Zadanie polegało na
przygotowaniu reportażu interaktywnego na
temat fake newsów, w którym przedstawione
zostaną dane dotyczące świadomości uczniów
naszej szkoły na ten temat. Opiekunem redakcji
gazetki jest p. I. Helowicz.

19.03.19 uczniowie gimnazjum reprezentowali
naszą szkołę na FINALE POWIATOWYM W
PIŁCE SIATKOWEJ w Woli Mieleckiej. Drużyna
chłopców z ZS Przecław została trzecim
zespołem powiatu mieleckiego!

o

JM

s

K.W
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Egzamin gimnazjalny

10,11,12 kwietnia uczniowie naszego
gimnazjum zmierzą się z zadaniami na
egzaminie gimnazjalnym z poszczególnych
przedmiotów:

10 kwietnia - j, polski (90 minut) i historia
(60 minut)
11 kwietnia  - matematyka (90 minut) i
przedmioty przyrodnicze:biologia,
chemia, fizyka, geografia (60 minut)
12 kwietnia - język obcy: angielski lub
niemiecki, poziom podstawowy (60
minut) i następnie poziom rozszerzony
(60 minut(

12 kwietnia klasy licealne mają dzień
wolny od zajęć dydaktycznych.

17 kwietnia ze względu na egzamin
ósmoklasisty dzień wolny od zajęć
dydaktycznych mają klasy gimnazjalne i
licealne.

Matura 

W maju uczniowie naszego liceum przejdą
egzamin dojrzałości jakim jest matura.

6 maja - język polski (170 minut)
7 maja - matematyka (170 minut)
8 maja - język angielski (120 minut)

Nasi uczniowie również podejdą do
egzaminu maturalnego na poziomie
rozszerzonym z następujących przedmiotów:

6 maja (14:00) - język polski (180 minut)
8 maja (14:00) - język angielski (190
minut)
9 maja (9:00) - matematyka (180 minut)
10 maja (9:00) - biologia (150 minut)
10 maja (14:00) - wiedza o
społeczeństwie (180 minut)
15 maja (9:00) - geografia (150 minut)
20 maja (14:00) - historia (180 minut)

6,7 i 8 maja klasa I LO ma dni wolne od
zajęć dydaktycznych.

Wyróżnieni uczniowie 
w I semestrze

IIIa
Mordasiewicz Dominika 4,93; Wrażeń Magdalena
4,80; Bogdan Bartłomiej 4,67; Muniak Michał 4,53;
Ochab Małgorzata 4,40; Tracz Gabriela 4,40; Żołądź
Amelia 4,40; Kopacz Julita 4,20; Moskal Roksana
4,13;

IIIb
Malczyńska Aleksandra 4,86; Augustyn Martyna 4,36;
Krzywonos Hubert 4,36; Gawron Julia 4,29; Pleban
Wiktoria 4,29; Wilk Martyna 4,29; Kasza Mateusz
4,15; Bańka Magdalena 4,07;

IIIc
Helowicz Julia 5,25; Augustyn Natalia 4,69; Marciniak
Mikołaj 4,63; Pytel Aleksandra 4,56; Osuch Kacper
4,31; Pasek Aleksandra 4,19; Partacz Monika 4,00;
Ziomek Julia 4,00;

ILO
Jaszcz Patrycja 4,44; Kliś Iza 4,31; Bała Jan 4,19;
Skrzypek Natalia 4,13;

IIILO
Helowicz Katarzyna 4,44; Leś Nikodem 4,22;
Marszałek Jan 4,22; Bogdan Paulina 4,11;
Wesołowska Wiktoria 4,11; Anna Jarosz 4,00;

100% FREKWENCJI
Ochab Małgorzata IIIa; Marciniak Mikołaj IIIc; Chłopek
Patryk ILO; Wolak Kamila ILO;



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 4 04/2019 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Gim Press

Wielkanoc
Wielkanoc jest nie tylko najważniejszym i najstarszym
świętem w chrześcijańskiej kulturze, ale i niezwykle
ciekawym. Ciekawostki wielkanocne z pewnością
pomogą Wam poznać to święto jeszcze lepiej.

Jedna z największych kolekcji pisanek w Europie
znajduje się w polskim Muzeum Pisanek
w Ciechanowcu. Zebrano tutaj ponad 2000 jajek
z całego świata! 

Co roku, z okazji Świąt Wielkanocnych, w Lipnicy
Murowanej organizowany jest konkurs
na najwyższą palmę. Konkurs Lipnickich Palm
i Rękodzieła Artystycznego w tej polskiej wsi
w województwie małopolskim odbywa się
od 1958 roku. Obecny rekord lipnickiej palmy
to aż 36,04 metrów wysokości!

Polska nazwa święta „Wielkanoc” została
przejęta od Czechów. 

Co robimy, zanim zasiądziemy do wielkanocnego
śniadania? W Wielką Sobotę wyruszamy z
wiklinowym koszykiem do kościoła, by poświęcić
znajdujące się w nim pokarmy. Dzisiaj ma to
symboliczne znaczenie, ale dawniej
błogosławiono wszystkie dania spożywane
podczas świątecznej uczty. Z tego też względu
pokarmy święcono w domach, a nie w kościele.
Zgodnie z tradycją, w koszyczku powinno znaleźć
się 7 pokarmów o symbolicznym znaczeniu: jajko,
chleb, sól, wędlina, masło, chrzan oraz kawałek
ciasta. 
Zwyczaj dzielenia się jajkiem przy świątecznym
śniadaniu ma podobne znaczenie do dzielenia się
opłatkiem w czasie wigilijnej wieczerzy. Dzielenie
niesie ze sobą życzenia pomnażania sił
witalnych. 
Dlaczego na Wielkanoc jemy mazurki? Ich
symbolika jest ściśle powiązana z okresem
Wielkiego Postu. Mazurek to nagroda, którą się je
po czterdziestu dniach Wielkiego Postu. Ciasto
przywędrowało do Polski z Turcji.

Wielkanoc Jajko wielkanocneP.J P.J
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Fake news, czyli jak nie dać się oszukać

Fake news jest to fałszywa informacja, która chce
wprowadzić czytelnika w błąd, ale także tym samym
ma na celu spowodować, by słuchacz zmienił swoje
zdanie, opinię w danej sprawie. Warto również
wspomnieć, że fake newsy nie opierają się na
prawdzie,lecz na uczuciach, poglądach czy
wierzeniach religijnych.

Możemy wyróżnić trzy rodzaje fake newsów:
Całkowicie nieprawdziwa informacja – zmyślona
wiadomość, która powstała, by wprowadzić
odbiorcę w błąd.
Informacja sporna – czytelnik zostaje wdrożony w
nieprawdę poprzez nadanie innego znaczenia
wiadomości.
Manipulacja cytatem- umieszczenie tak
wypowiedzi np. w tekście, że całkowicie zostaje
zmieniony tok, sens wypowiedzi.

Fake newsy są tworzone:
aby uzyskać przez społeczność jak największą
liczbę odwiedzin
by odebrać dobre imię danej osobie
poprzez działanie na szkodę jakiejś konkurencji
w celu manipulacji ludźmi
z chęcią wpływu na emocje odbiorcy
mając na celu zmianę decyzji czytelnika

Najczęściej autorem fake news jest osoba wymyślona.
Czytając jakiekolwiek artykuły, warto sprawdzić
twórcę informacji, zanim daną wiadomość zaczniemy
upubliczniać. Jeśli nie ma danych autora określonej
wiadomości, to na pewno jest to fake news, bo, jak
wiemy, każdy redaktor chce zostać zauważony przez
jak największą liczbą czytelników, dlatego też podaje
swoje dane pod własnym artykułem.

Osoby, podające fałszywe wiadomości, chcą utrudnić
pracę redaktorom i są w stanie podszyć się pod
sławnych, cenionych ludzi. Przy tej okazji warto
zaznaczyć, że problem fake newsów nie dotyka tylko
redaktorów, ale każdego z nas. Śledząc wszelkiego
rodzaju media społecznościowe (typu Facebook),
często spotykamy się z interesującymi nas
informacjami i nie przypuszczając, że to fałsz,
udostępniamy właśnie na portalach
społecznościowych. W ten oto sposób poszerzamy
działalność fake newsów.

Szukając informacji warto zauważyć kilka rzeczy:
1. Czy są podane nazwiska twórców artykułu
2. Warto pamiętać, że znane gazety nie publikują

fake newsów
3. Czy wydawca jest podpisany na dole strony
4. Czy jest podany prawidłowy adres skrzynki

pocztowej znanej gazety,  jeśli nie mamy
pewności warto sprawdzić w wersji papierowej

5. Czy artykuł pisze anonim, czy ktoś z jakąś
określoną ksywką

6. Patrzeć podejrzliwie na ciekawe wiadomości,
mimo tego, że wydają się nam zgodne z naszymi
poglądami

Przykłady fałszywych informacji :
W 2017 r. pojawił się fałszywy artykuł o rzekomej
śmierci jednego z aktorów, a mianowicie Macieja
Musiała, aktor dalej żyje, a nieprawdziwa
informacja okazała się fake newsem.
Również w  2017 r. duża liczba społeczności
upubliczniła filmik amerykanki Dee Dee, która
szukała Wojtka obywatela kraju polskiego,
którego poznała  będąc z wizytą w Polsce. Jak
się później okazało filmik ten to reklama do
kampanii jednej z marek, a rzekomy Wojtek nie
istnieje.

IK, PR

W internecie znajdziemy dużo memów zawierających
wszelkiego rodzaju cytaty. Często wstawiane jest też
zdjęcie autora słów, by poświadczyć o wiarygodności
twórcy mema. Jeżeli nie ma informacji, z jakiego
źródła czerpał autor mema, zamieszczając jakikolwiek
cytat, trudno jest nam stwierdzić, czy na pewno takie
słowa zostały powiedziane.

rp rawpixel
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Podsumowanie

Łącznie zadaliśmy po 5 pytań 34 osobom  z czego 77,65% odpowiedzi było
poprawnych, a 22.35% odpowiedzi było błędnych. Z ankiety wynika, że świadomość
uczniów naszej szkoły na temat fake newsów jest dość duża, jednak cały czas trzeba
być bardzo czujnym, żeby nie dać się oszukać w dzisiejszym świecie.

MK

Stworzyliśmy aplikację na telefon, dzięki której przeprowadziliśmy
ankietę wśród uczniów Zespołu Szkół w Przecławiu dotyczącą fake

newsów.
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Meeting people online

Nowadays, more and more people decide to make new friends on the Internet. It is a really
popular option and lots of humans take that chance and even risk to gain new friendships.
Meeting people on the Internet has advantages, but disadvantages as well.

The main disadvantage of this solution is that you can meet a dangerous person. You do not
know, who you are talking to exactly, so those people can be criminals or even sex maniacs.
Besides, you can find it so interesting that you may get addicted. Anyway, remember about
your friends in reality. You cannot resign from them for those you met on the Internet
websites.

However, there are some benefits of meeting people online as well. People who
communicate via the Internet tend to be more open about themselves. Nobody can see
them, so they are less ashamed of who they are. Especially, when they are timid, it is much
easier to gain new relationships on the Internet. Moreover, you can meet people form all over
the world. If you speak foreign languages, you can practise them by talking to people from
other countries. Due to this wonderful option, your self-esteem is raised and you have more
courage to talk to people face-to-face.

In conclusion, meeting people online can help you with your timidity and practising foreign
languages you speak. There is no better way to improve your language skills than by talking
to others. On the Internet, you can be more open and there is no worry someone will make
fun of you. Nonetheless, you have to be extremely careful, because people you meet may be
really dangerous, so do not set up meetings with them too soon.

The Internet

W tym numerze naszej gazetki
prezentujemy Wam rozprawkę w
języku angielskim na temat
nawiązywania znajomości w
internecie oraz artykuł dotyczący
nienawiści w sieci. Prace zostały
opracowane przez nasze
tegoroczne maturzystki.

I I
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There is so much hate on the internet

The internet is a really wide source of information and entertainment. It is surely a great way of getting whatever
you need but it is not always associated with positive results. It can be perceived and used as a harmful
invention. However,  it cannot be denied that it is truly a great piece of technology that came forever to lives of
many people. People from all over the world spend such a big part of their free time online. The internet helps
us on so many levels. We can work through the internet, buy staff online, book a hotel or buy a plane ticket or
even pay bills. Life with the help of the internet is very convenient and so much easier.

Some people, however, do not feel safe there. The internet has become so big that it, actually, can be
dangerous and detrimental in many aspects. People are harassed and hurt because of many reasons: racism,
sexism, homophobia, religious discrimination. All above are great arguments for intolerant people that think it is
acceptable to hurt someone just because of different believes.

The victims are various people of different ages. What is more, surprisingly the same is with attackers. A big
part of them are just children hiding behind computer screens.

Why is there so much hate on the internet then? For many reasons. The biggest disadvantage of the internet is
probably zero repercussions. Some people think they are anonymous and in some way they are, but not
completely. They are convinced that their actions will be left with no consequences. They know that nothing is
going to happen to them, which may be true, but it does not mean that no one else is going to get hurt.

There are different types of people on the internet. Everyone who overuses such a powerful invention, which is
online network, is assigned by other internet users to a certain group. Some of them are called “internet trolls”.
Trolling means manipulating others and taking advantage of them with no special reason. They use forums and
social medias to make fun of people. Someone can think that it is just a harmless comment under a post or a
video but people do not understand how harsh and unpleasant comments can be and that they can hurt
someone really badly. People are frequently not aware that there is an actual human with feelings and
emotions on the other side.

Finally, there is a group of people not worth spending time and being friends with. People who will humiliate
others just to feel better. They are called by internet users “toxic people”. It comes from their insecurity. They
feel very vulnerable. It is caused by many factors in their real life. They will find and attack someone’s weak
areas so that way they can feel stronger.

I have personally experienced such a toxic behaviour. I happened to be a part of that community not just
because I am young and that means I use a lot of technology. I spend a lot of time on the internet mostly
playing video games because that is one of my hobbies. Therefore, I am exposed to continuous contact with
strangers. The internet can be full of respectful and welcoming people but there is always someone who
 overuses their power just to hurt others. So, usually toxic people I meet in games are just children at the age of
10 or even 15, who use abusive chat and words they do not even know the meaning of. What is surprising, a lot
of video game victims are females. It is probably because games have always been associated with a male part
of audience. It has changed throughout the years though but hateful and sexist comments are still commonly
used by a big group of gamers.

So how can you deal with these people? Just ignore them. Whenever you find yourself in that situation be kind
and calm. Stay cool and do not let anyone change your attitude. What I have noticed is that no matter how nice,
or kind, or positive you are, there are always going to be people who will try to annoy you. Just do not care
about that and remember that at the end of the day, there are people who will always support you no matter
what.

XS
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