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  Naczelna ma głos

Razem tworzymy lepszy internet
     OBCHODZIMY DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - 11 LUTY

    W sieci, podobnie jak w życiu, spotykamy dobrych i złych ludzi. W rzeczywistym świecie
spotykając drugą osobę widzimy jak wygląda, jakiej jest płci i ile ma lat. W sieci nigdy nie
wiemy, kto jest po drugiej stronie.  
    Kiedy warto zachować szczególną ostrożność? Kiedy ktoś wypytuje Cię o Twoje dane
np. imię, nazwisko, adres, kiedy ktoś namawia Cię do wysłania swoich zdjęć, kiedy prosi
Cię o podanie twoich haseł np. do poczty e-mail lub portali społecznościowych
    Co wtedy zrobić? Jeśli podejrzewasz, że ktoś w sieci ma wobec Ciebie złe zamiary
natychmiast przerwij kontakt z tą osobą, nie kasuj waszej korespondencji np. e-maili,
rozmów w komunikatorze (gdyby była taka potrzeba, mogą one pomóc np. 
w znalezieniu takiej osoby),porozmawiaj o tej sytuacji z kimś dorosłym np. rodzicami.
Napisały N. Terlecka i W. Rybarczyk kl. 5a

                   Na co warto uważać 
                korzystając z Internetu?

Witam wszystkich
czytelników w nowym
numerze.  Przygotowaliśmy
dla was informacje na temat
bezpieczeństwa w sieci i
zagrożeń dotyczących
korzystania z Internetu. Do
tego jeszcze dodaliśmy
garść newsów, dowcipów
oraz opowiadanie
Tajemnicze Drzwi. 
Polecam serdecznie 
Nikola Terlecka Nikola Terlecka
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Konkurs filmowy
  WŁĄCZ SIĘ Z GŁOWĄ

.

    Nasza redakcja znalazła się w gronie
zwycięzców konkursu "Włącz się z głową".
Otrzymaliśmy III miejsce za film, w którym
opowiedzieliśmy za co jesteśmy odpowiedzialni w
redakcji, do czego wykorzystujemy internet 
i dlaczego warto się włączyć z głową podczas
korzystania z internetu. Konkursowe zadanie nie
było proste, o zwycięstwo walczyło aż 31
redakcji, liczyła się kreatywność, oryginalność 
i zaprezentowanie twórczego korzystania z sieci.
Nam się udało.
    Konkurs zorganizowany był przez Fundację
Orange i Junior Media. Fundacja Orange chce 
w ten sposób motywować młodzież do
działalności kulturalnej i edukacyjnej poprzez sieć
i nowinki technologiczne.

I. Sygut

4 grudnia 2013

FESTIWAL WIRTUALNY W SP9
Dziewczyna poznała
chłopaka przez
internet i pisze do
niego . 
- Może spotkamy
się w realu ??? 
Chłopaka na to : 
- Ahh... A czemu nie
w Tesco :(

Idzie czerwony
kapturek przez las i
nagle spotyka wilka.
-Dokąd idziesz
czerwony kapturku?
-Do babci.
-A podasz mi jej
adres?
-Tak,www.babcia.pl.
com

- Jaka jest różnica
między praniem a
komputerem ? 
-Inaczej się
zawiesza.
Suchary
przygotowały
P. Jurkiewicz,
J. Patyna

     Piątego grudnia punktualnie o godzinie 10.00
przystąpiliśmy do rozwiązywania zadań w 
Wirtualnym Festiwalu „Młodzi i media”. Był to
konkurs online, w którym rywalizowały ze sobą
drużyny z różnych szkół z całej Polski. Naszym
zadaniem było rozwiązywanie testów
dotyczących wiedzy o mediach - prasy, radia,
telewizji i internetu. Ponadto trzeba było wykonać
zadanie dodatkowe, które polegało na nakręceniu
krótkiego filmiku z dziennikarskim materiałem
informacyjnym. Liczyła się szybkość i
poprawność odpowiedzi. Reprezentowała nas
grupa pięciu uczniów w składzie: A. Kosmalska, I.
Łazarów, J. Fedorczak, J. Ficer i J. Watała.     
Organizatorem festiwalu było Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Zadania wzbudziły w nas wiele
emocji, bo liczył się szybki czas reakcji 
i kreatywność przy nagrywaniu filmu. 

                                  Napisała Julia Ficer z kl. 4b

Zostaliśmy zwycięzcami 
Wirtualnego Festiwalu!
Nasz szkolny zespół zwyciężył 
w kategorii zadanie dodatkowe, 
które polegało na nakręceniu 2,5
minutowego filmiku z własnym
materiałem dziennikarskim.

W używaniu kalkulatora Google pomogą ci znaki: 
+ (dodawania), - (odejmowania). * (mnożenia), /
(dzielenia), ^ (potęgowania). Po wpisaniu np. 2 * 7
i kliknięciu przycisku wyszukiwania, otrzymasz
wynik mnożenia. 
      JAK STWORZYĆ DOBRE HASŁO?
Dobre hasło trzeba odpowiednio skomponować.
Tu są zasady bezpiecznych haseł.

wpisz imię twojej ulubionej osoby np. janek
dodaj duże litery np. JaneK
dodaj różne cyfry np. 96JaneK13
rozdziel to kropkami i przecinkami np. 
96Ja.neK,13
daj jeszcze dodatkowe znaki specjalne np. 96
Ja.\neK[,13 Hasło gotowe. Wystarczy je tylko
teraz zapamiętać. E. Kodzik 
J. Watała, kl. 4c

     Kalkulator Google  
        i dobre hasło 

.
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    Cyberprzemoc to przemoc z użyciem technologii. Polega na tym, że jakaś
osoba zostaje nękana, wyśmiewana, obrażana czy straszona w sieci. Gdy
dostajemy tago typu wulgarne wiadomości nie odpisujemy na nie. Gdy ktoś
nagrał filmik z tobą, a ty nie chcesz żeby inni go oglądali, możesz iść z tym
do rodziców, nauczyciela a w ostateczności na policję.     Nigdy nie podawaj
osobom zapoznanym w sieci swojego numeru telefonu czy adresu
zamieszkania ponieważ może grozić ci niebezpieczeństwo.
W przeciwieństwie do przemocy fizycznej cyberprzemoc nie zostawia
śladów na ciele i nie widać jej gołym okiem. Osoby, które doświadczyły
cyberprzemocy czują się zranione psychicznie. Bardzo przeżywają to, co je
spotkało. Pojawiają się u nich nieprzyjemne myśli i uczucia takie jak:
bezradność, wstyd, upokorzenie i złość. Osoba, której przytrafiła się ta
sytuacja często ma wrażenie, że wszyscy widzieli te kompromitujące
materiały. Obawia się, że jej znajomi odwrócą się od niej i nie będzie mogła
liczyć na ich wsparcie. To powoduje, że czuje się bardzo samotna z tym, co
ją spotkało.

Napisały na podstawie strony helpline.org.pl P. Jurkiewicz z kl. 5c

Co to jest cyberprzemoc?

.

Jak wiemy z lekcji przyrody choroby wywołują
bakterie i wirusy. Mogą one podobnie szkodzić na
naszych komputerach. Jak działa wirus? Skrada
się do naszych plików i powiela je. Rozsyła spam,
kradnie dane,  a także spowalnia pracę na
komputerze. Potrafi przejąć też całkowitą kontrolę
nad komputerem. Ale nie tylko wirusy uszkadzają
nam sprzęt. Podobnie działają robaki. Natomiast
inne – trojany udają zwykły program, ale
naprawdę ukrywają szkodliwe funkcje. Przez nie
hacker może dokonać ataku. Są jednak objawy,
dzięki którym możemy rozpoznać działania
wirusa i innych: komputer wolno działa, mamy
także 

problem z otwieraniem, niektórych programów np.
przeglądarek. Wirusy łapiemy w określone
sposoby: poprzez zakażonego pendriva albo
przenośnego dysku USB oraz z Internetu, kiedy
pobieramy zainfekowane pliki lub otwieramy
zainfekowane wiadomości z poczty
elektronicznej. Ale nie każdy komputer jest
przecież skazany na te szkodniki, a więc jak się
bronić? Na pewno trzeba mieć zainstalowany
program antywirusowy, który ochroni nasze dane.
Do ochrony posłużą także programy
antyszpiegowskie oraz firewalle. Dobrym
sposobem jest robienie kopi ważnych
dokumentów i skanowanie komputera.
                                  Napisała E. Szmorąg kl. 5c

       OCHRONA PRZED WIRUSAMI

„Igrzyska śmierci” to pierwsza część bestselerowej trylogii autorstwa
Suzanne Collins. Bohaterką książki jest siedemnastoletnia Katniss,
mieszkająca razem z mamą i młodszą siostrą w państwie Panem. Po
śmierci ojca musi zadbać o byt dla swojej rodziny, co nie jest łatwym
zadaniem. Panem powstało po wielu kataklizmach na miejscu dawnego
USA, podzielone jest na trzynaście części zwanych dystryktami. W
stolicy – Kapitolu, organizowany jest okropny teleturniej zwany
Głodowymi Igrzyskami. Z każdego dystryktu losują chłopca i dziewczynę,
w wieku od dwunastu do osiemnastu lat, by wywieźć ich do specjalnie
przygotowanej na to areny. Staczają wtedy walkę na śmierć i życie, bo
tylko jeden z dwudziestu czterech uczestników może przeżyć. Katniss
zostaje właśnie jednym z nich... a jak poradzi sobie na tytułowych
Igrzyskach Śmierci? 
J. Ficer, kl. 4b

Julia
"IGRZYSKA ŚMIERCI" -
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Sprawdź co jest za Tajemniczymi drzwiami...

  TAJEMNICZE DRZWI - Sz. Wojtyczka 

    Dawno, dawno temu żył sobie chłopiec o imieniu Kuba. Mieszkał z mamą i tatą w domku
jednorodzinnym. Pewnego dnia zobaczył tajemnicze drzwi. Chciał zobaczyć co za nimi jest, ale nie
miał klucza. Kiedy nagle zobaczył kluczyk na smyczy, wiszący na szyi swojego kota Kitka. Nie
czekając ani chwili dłużej zdjął klucz i otworzył drwi. Nagle coś wciągnęło go do środka, kiedy
oprzytomniał zobaczył, że jest w świecie zrobionym z cukierków, czekolady, landrynek i innych
słodkości. Zaczął lizać domy z czekolady później zajął się piernikowymi ludkami, nawet nie myślał o
powrocie do domu. Aż nagle zrobiła się noc wtedy przypomniał sobie, że miał wrócić do domu o 20.00.
Zaczął płakać, bo nie wiedział jak ma wrócić do domu. Wtedy z czekoladowego domku wyszła
czarownica i powiedziała:
- Jeśli spełnisz moje trzy życzenia pomogę ci wrócić do domu. Kuba się zgodził. Jednym z życzeń
czarownicy było znaleźć jej nowy dom z piernika, drugim było policzyć jej wszystkie cukierki, a trzecim
zjeść największego lizaka.
Więc Kuba poszedł do lasu szukać nowego domu dla czarownicy. Gdy nagle usłyszał za sobą wycie
wilków i strzelaniny. Po chwili wszystko się wyjaśniło, to był myśliwy, strzelał do wilków. Myśliwy
podszedł do niego i zapytał:
-Skąd jesteś?
-Z Polski, z Legnicy chodzę do Szkoły Podstawowej nr 9.
-A jak się tu znalazłeś?
-Przyszedłem przez jakieś dziwne drzwi i się tu znalazłem.
-Jestem Wojtek, a ty?
-Kuba, czy pomożesz mi znaleźć nowy dom z piernika dla czarownicy?
-Jasne, ale musimy iść bo robi się ciemno. Przenocujemy w mojej chatce.

     Mówiąc to pomaszerowali w kierunku drewnianej chatki.
Wstali wcześnie rano i poszli na poszukiwania. Znaleźli chatkę, ale nie była z
cukierków, znaleźli drugą z cukierków, zapukali do drzwi ale nikt nie
odpowiadał. Weszli. W sieni było ciemno, ale Kubie udało się dostrzec
włącznik światła kiedy je włączyli ku ich zdumieniu ukazała się szafa i
kanapa. Kuchnia, była zrobiona z czekolady na kuchence gotowała się
gorąca czekolada. Wtedy pojawiła się wiedźma i powiedziała:
- Pierwsze zadanie zakończone, brawo, ale zanim odejdziecie napijcie się ze
mną gorącej czekolady. Kiedy wreszcie skończyli pić ruszyli w drogę. 
I poszli do starej chatki czarownicy spakować jej bagaże, a przy okazji
policzyć jej cukierki. Dotarli i weszli. Najpierw spakowali bagaże, a potem
zaczęli liczyć:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11! Tak było ich jedenaście, tak jak myśleli. Wtedy
pojawiła się czarownica:
- No to koniec drugiego zadania. Teraz musisz zjeść lizaka - mówiąc to dała
mu lizaka. Lizak jak lizak pomyślał Kuba i zabrał się do jedzenia.
Jadł,jadł,jadł i jadł aż w końcu skończył.
Pewnie myślicie, że bajka już się kończy i tu się mylicie bo Kuba wcale nie
chciał wracać. Bawił się z czarownicą i jej kotem Moruskiem. Nazywał się
tak bo zawsze był umorusany od piecyka, w którym czarownica
piekła swój ulubiony placek jabłkowy. Poczęstowała ich
nim i Kuba od razu chciał dokładkę. No, trzeba wracać! - rzekli czarownica i
myśliwy. Kuba się zgodził i pożegnał a potem usłyszał: 

HOKUS POKUS DOM!
  Gdy się ocknął był już w domu. Szybko przebrał się w piżamę i poszedł
spać. Rano opowiedział całą historię mamie, ale ta stwierdziła, że to mu się
przyśniło. W szkole też mu nie uwierzyli. Był zły. Dlaczego nikt nie chciał mu
wierzyć? Poszedł do swojego pokoju i zapisał wszystko 
w pamiętniku i tak powstała bajka...  TAJEMNICZE DRZWI 

Napisał Szymon Wojtyczka z kl. 4e, opowiadanie wyróżniono 
w konkursie "Dzieci bajki piszą"

.

Szymon

.

Wojtyczka
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