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 BĄDŹ BEZPIECZNY 
NIE  TYLKO W  SIECI

Internet zawładnął
naszym życiem.
Korzystamy z niego
na każdym kroku:
w szkole, pracy,
nauce, rozrywce,
kontaktach
międzyludzkich.
Praktycznie nie ma
już takiej dziedziny, 
w której nie
wspomagalibyśmy
się siecią. Dlatego
tak ważne jest
bezpieczne
 i odpowiedzialne

poruszanie się po
niej. Doceniając
wagę problemu,
nasza szkoła od
paru już lat bierze
udział w
międzynarodowej
akcji Dzień
Bezpiecznego
Internetu, która ma
na celu promocję
działań na rzecz
pozytywnego
wykorzystywania
zasobów
internetowych

przez dzieci i
młodzież. Nie ma
bezpieczeństwa w
sieci bez ochrony
swoich danych
osobowych, tak
więc liczne
działania
podejmowane w
szkole łączyły te
dwa aspekty.
W ramach promocji
Dnia Bezpiecznego
Internetu, który w
tym roku odbywał
się pod hasłem
"Lepszy Internet

zależy od Ciebie”
oraz Dnia Ochrony
Danych
Osobowych pod
hasłem „Twoje dane
- Twoja sprawa”
uczniowie zaliczyli
kursy on-line na ten
temat, brali udział w
lekcjach oraz
konkursach na
wiersz oraz plakat
przybliżający
problem.
Zwieńczeniem
obchodów był apel

edukacyjny, który
odbył się 29 lutego
2016 roku. Jego
scenografię
tworzyły
konkursowe plakaty
oraz wiersze.
Mamy nadzieję, iż
podjęte działania
przyczynią się do
bezpieczeństwa w
sieci, bo lepszy
internet zależy tylko
od jego
użytkowników.

Apel

Apel

    >>> Wydanie specjalne <<<
          BEZPIECZEŃSTWO        
      JEST NAJWAŻNIEJSZE

Lepszy Internet
zależy od Ciebie!

BS

BS

http://www.dbi.pl
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            TYDZIEŃ 
   BEZPIECZEŃSTWA

UNIKAJ UŻYWEK

Przestrzegaj
zasad, czytaj
i stosuj
instrukcje

Poszerzając
swoją wiedzę 
w zakresie
zdrowego
odżywiania nasi
uczniowie
uczestniczyli 
10 marca 2016
roku 
w konferencji 
z cyklu 
"Ruszamy 
po zdrowie"
pod hasłem -
"Zdrowe
odżywianie 

i właściwe
nawyki
żywieniowe
uczniów". 
Informacjami
tam zdobytymi
podzielili się 
z kolegami 
z klasy. Podjęli
się też realizacji
działań
promujących
zdrowy styl
życia.

Uczniowie klas
II w tym roku
szkolnym
realizujący
zajęcia
techniczne -
moduł
żywieniowy 
pod opieką pana
Dariusza
Chęcia  wdrażali
w szkole
zdrowy styl
życia.
Przygotowane
przez

nich kolorowe
plakaty
przyciągały
wzrok. Sałatki,
surówki i soki
smakowały
wyjątkowo, 
bo były
samodzielnie
przygotowane
przez uczniów.  

W ramach
szkolnej akcji
pod hasłem 
„Tydzień
bezpieczeństwa”
organizatorzy
postanowili
zwrócić
szczególną
uwagę na
właściwe
zachowania 
w różnych
sytuacjach. Pierwsza pomoc

Samo zdrowie

ŻYJ
SMACZNIE, 

             ŻYJ  
       ZDROWO

     STOPKA
REDAKCYJNA
  Redakcja        
   6PRESS:
Ł. Grzegorczyk
J. Warchoł
W. Pyzara
P. Krosta
A. Molik
K.Waśniewska
K. Klepacz
P.P.
Kaczmarczyk

M. Zatorska
J. Woźniak
P. Głusiński
  

Opiekunowie:

Anna Kaim
Wioletta
Styczyńska

BS

BS
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    RESPEKTUJ  PRZEPISY
         PRAWA CYWILNEGO

       PRAWA KARNEGO,
      DROGOWEGO I BHP

  @

To czas, 
w którym
kładziemy
nacisk na
zapoznanie,
utrwalenie
bezpiecznych
zachowań 
w różnych
aspektach.

Między innymi:
- bezpiecznego
korzystania 
z internetu, 
- ochrony
swoich danych, 
- stosowania się
do szkolnych
regulaminów 
-respektowania
przepisów ruchu
drogowego, 

- unikania
wykroczeń
drogowych jako
pieszy, pasażer
komunikacji
miejskiej, 
rowerzysta,

- zachowanie
bezpiecznych 
i kulturalnych
postaw 
na drodze.
- umiejętność
zachowania się
w razie

zauważenia
pożaru 
w szkole 
czy domu, 
- informowania
o zaistniałym
zagrożeniu, 
- zapobiegania

zatruciom
pokarmowym,
dzięki
rozsądnym
zakupom.

Dziękujemy
wszystkim 
za aktywny
udział 
w akcjach.
Niech
wszystkim -
uczniom,

rodzicom 
i nauczycielom
towarzyszy
hasło: „ Żyj
zdrowo 
i bezpiecznie".

Spotkanie z policjantami

Spotkanie z
Policją

.

      Bezpieczeństwo w necie, drogie każdemu jest,

      Bardzo znane na świecie, a w praktyce jak jest?

Czy zwracasz
uwagę w necie,
jak często
wrzucane są
śmiecie?
Jak często
poznajesz
osoby?
Niezależnie kto
to jest niebez- -
pieczeństwo
czai się gdzieś,
Nie bądź naiwny

Internet jest
dziwny. Bądź
anonimowy i nie
trać głowy.
Uważaj kolego,
bo w otchłani
Internetu łatwo
znaleźć jest
KAŻDEGO!
M. Zatorska, J.
Woźniak kl.  2b

Zapraszamy do
zapoznania się
ze stroną www 
   programu
Trzymaj formę
w tym zakładki 
wyjaśniającej  
oznaczenia na
etykietach
produktów.

                  TYDZIEŃ 
           BEZPIECZEŃSTWA 

BS

BS

S.W.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 41 05/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PL6PRESS

 Odwiedźcie naszą stronę:
 gim6radom.edupage.org

  Zajęcia w Straży Pożarnej 
  - akcja "Bezpieczny dom"

Czy
wiesz...

co to jest...
- awidyna,
- botulina, 
- solanina,
- amigdalina. 
Dowiesz się 
na technicznych
zajęciach
żywieniowych.

*Zajęcia
warsztatowe
oraz
prezentacje
promujące
„szkołę bez
nałogów"

 *Zajęcia
kulinarne w kl. II
- pozyskiwanie 
i degustacja
soków
owocowych.
* Prelekcja
Komendy

Miejskiej Policji
w Radomiu dla
kl. I na temat
bezpieczeństwa
w szkole, w
drodze do i ze
szkoły,
odpowiedzialności

nieletnich w
świetle
przepisów
prawa
polskiego.
*Prelekcja w KM
Państwowej
Straży Pożarnej

* Pokazy i
ćwiczenia
udzielania
pierwszej
pomocy
przedmedycznej,
resuscytacji

dla ucz. kl. I i II.
* Prelekcja w
KM Państwowej
Straży Pożarnej
dla kl. IIIa zw. z
akcją
"Bezpieczny
dom".

       TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA W PG nr 6
             TO CIEKAWY PROGRAM ZAJĘĆ 

czyli
papierosów,
alkoholu,
narkotyków 
i  substancji
zaburzających
świadomość”.
* Zajęcia
kulinarne 
i degustacja
soków

owocowych 
i surówek
warzywnych.
* Spotkanie ze
Strażą Miejską 
- odpowiedzial-
-ność prawna
nieletnich, 

ZOSTAŃ
CYBERBEZPIE-
-CZNIKIEM,
to quiz 
z zakresu
bezpieczeństwa
w sieci, który
uczniowie
chętnie
rozwiązywali
doskonaląc
swoje
umiejętności

pracy w sieci.
W ramach lekcji
języka
angielskiego -
SCHOOL
 SAFETY
RULES - uczyli
się słówek 
z zakresu
bezpieczeństwa
w szkole 
i na basenie.

Prelekcja w Straży Pożarnej

Straż Pożarna

         Zajęcia kulinarne w kl. II - dzięki samodzielnie   
       przygotowywanym potrawom  unikniemy zatruć 

AA

AA
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       NASZA          
   TWÓRCZOŚĆ

     RADOSNA

Kiedy przed
Internetem
zasiadasz

           INTERNECIK
Internecik, Internecik
dla dorosłych i dla dzieci.
Wszyscy mogą siedzieć w sieci,
ona przecież nie odleci.
Wczoraj byłem na Facebooku
i dostałem prawie kuku.
Zmarnowałem godzin sześć,
nie zdążyłem nawet zjeść.
Zaproszenie przysłał Tadek,
podobno spotkałem go przez
przypadek.
Nie znam nikogo takiego,
nie przyjąłem zaproszenia od niego.
Później Zosia przysłała zdjęcia
niby z urodzinowego przyjęcia.
W mailu było kilka plików,
nie otworzyłem od nieznajomej
załączników.
Dwie godziny przeglądałem kolejne
strony,
szukałem dla komputerka ochrony.

Bo wirusy go
ciągle atakowały
i niechciane
spamy
wlatywały.
Już znalazłem
antywirus,
miałem zamiar
pobrać go.
Ale wtedy jakiś
świrus
zablokował
plików sto.
Wszystko miało
być za free,
a on kazał 

płacić mi.
W rejestracji
wymagane
były jakieś
dziwne dane.
Numer konta i
nazwisko
i to jeszcze nie
jest wszystko.
PIN do karty,
PESEL mamy,
czy kredyty
opłacamy?

Pytań dużo, ze
czterdzieści,
w głowie mi się
to nie mieści.
Regulamin
przeczytałem
i olśnienia wnet
dostałem.
W zeszły piątek
w mojej szkole
dowiedziałem
właśnie się,
jak bezpiecznie
w sieci
powinienem
poruszać się.
Być ostrożnym 

w Internecie
nie jest wcale
łatwa rzecz.
Lecz naukę i
rozrywkę
dzięki temu
można mieć.

   Piotr
Głusiński          
   kl. 1c

Przeglądaj
tylko
bezpieczne
strony!
Uważaj na
dziwne linki i
ikony!
Graj tylko w
gry dla dzieci!
Inne wyrzucaj
do kosza na
śmieci!

I w wirtualny
świat wpadasz,
Nie udzielaj
informacji
nigdy nikomu,
Czy to w
tajemnicy, czy
to po kryjomu.
Wieści szybko
krążą po sieci,
Nie czytają ich
tylko dzieci.
Mogą trafić do
złych ludzi i
potwora w
nich obudzić.

 Dobrych rad    
    udzielili      
 uczniowie   
klasy 1b
   Patrycja 
 i Przemysław
 Kaczmarczyk  
Więcej
twórczości
naszych
uczniów
szukajcie na
łamach gazetki.Dekalog

                        @  @  @
@ @ @ Dobre rady internetowe @ @ @

RT
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  INTERNET TEŻ MA SWOJE PRAWA - musisz je znać!
     CHROŃ PRYWATNOŚĆ  - nie publikuj bezmyślnie!

  Trudne hasło
 ważna sprawa

Ref.: W Internecie, w Internacie,
  wszystko macie, co tam chcecie,
  gdy Internet się nie kręci,
  to do życia nie mam chęci.

2. Zamiast uczyć się i czytać,
z kolegami wolę klikać,
nie chcę jeździć na rowerze,
tylko siedzę na serwerze.
Fejsem, lolem się zajmuję,
niczym się już nie przejmuję,
piłka, narty idą w kąt,
kiedy przy mnie jest mój komp.

3. Pamiętajcie!, Pamiętajcie!,
No – lajfami nie zostańcie!
Przecież życie swe psujecie,
kiedy wy się ogarniecie.
O prywatność swoją dbajcie,
danych swych nie podawajcie,
mądrze z netu korzystajcie,
pokusom nie ulegajcie.
               Kacper Klepacz kl. 2a

  PIOSENKA    

         Ku
 przestrodze

1.Rano dziś się
obudziłem,i
komputer
odpaliłem,
gadu-gadu już
włączyłem,
wiadomości
otworzyłem.
Patrzę, fotka,
cud! malina!,
Daję adres,
numer, mejla,
nie wiem co to
za dziewczyna,
lecz umawiam
się do kina.

.

Chcesz bez
stresu żyć,
spokojnie spać i
się myć.
Haseł swoich
strzec należy,
od tego twoje
bezpieczeństwo
zależy.
Wystarczy kilka
liter i symboli
i już głowa cię
nie boli,
że ktoś pocztę
twą podejrzy
lub profil

na Facebooku
obejrzy.
Nawet nie masz
pojęcia
do czego mogą
wykorzystać
twoje zdjęcia.
Nie podawaj
 adresu,
nazwiska,
 w Internecie
zawsze z nicka
korzystaj.
  Aleksandra
Molik kl. 1d

Dane osobowe,
Nikt się nie
dowie,
Jakie jesteście
Póki ukryte
żeście.
Tam w
Internecie
Podane być
możecie,
Ale fałszywe i
nieprawdziwe.
Pamiętaj!
Ani peselu,
Ani numeru

Komórkowego
czy
służbowego.
Bo wieści
krążą po sieci,
Mogą trafić do
złych ludzi
I potwora w
nich obudzić
Więc strzeż się
tego
Mój drogi
kolego,
Bo twoje
mienie
Zagrożone być

 może,
A wtedy nic już nie pomoże.
Ani szlochanie,
Ani żałowanie
Tego co zrobiłeś,
Jaki głupi byłeś,
Że nie posłuchałeś
I w to wszystko się wplątałeś.
Więc podejrzane linki,
Niesprawdzone ikony,
Czy zawirusowane strony
Niech cię nie kuszą,
Ani nie wzruszą.
Korzystaj z antywirusa
I legalnie się poruszaj.
          Klaudia Waśniewska kl. 2c

    NASZA TWÓRCZOŚĆ RADOSNA
                     Dane osobowe

S.W.
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    INTERNAUTO

   NASZA TWÓRCZOŚĆ RADOSNA

     PAMIĘTAJ!

@ @
  <>

- wirusy...,
- hasło
zapamiętane 
w przeglądarce,
- stalking czyli
naruszenie
prywatności, 
- hakerzy,
- spam,
- pedofilia...,

      ***@***     ***@***    ***@***     ***@***  
      Biblioteczka Bezpiecznego Internauty

Chcesz bez
nerwów żyć, 
od małego
ucz się 
jak po necie
serfować,

by dane swe
dla siebie
chować!  

.

Projekt
Sieciaki.pl 
prowadzony jest
od lutego 2005 r.
przez Fundację
Dzieci Niczyje.
Ma na celu
edukację dzieci
w zakresie
bezpieczeństwa
i poruszania

się w internecie,
promocję
bezpiecznych
stron 
i serwisów.
Zachęcamy 
do odwiedzenia
serwisu.

Ważne jest
bezpieczeństwo
w Internecie
Wszyscy o tym
dobrze wiecie
Antywirusa
miej czynnego,
Chroń hasło

do Internetu
bezprzewodo-
-wego.
Nikomu nie
podawaj
swoich danych
Bo znajomych
będziesz miał
podejrzanych

Wchodź tylko
w sprawdzone
linki 
i wiadomości 

Wszyscy z
Internetu
korzystają,
grają,strony
przeglądają, na
Facebooku
zdjęcia, posty
zamieszczają.
Swoje dane
upubliczniają. W
sieci ludzie się
podszywają i na
dzieci czyhają,
adresy od nich

wyciągają. A
potem straszne
rzeczy się
zdarzają. Więc
pamiętajcie
dzieci od
nieznajomych
zaproszeń nie
przyjmujcie
i swoich zdjęć
nie publikujcie!
W. Pyzara 1d

Inaczej
zobaczysz 
w komputerze
nieczystości.
Zapamiętaj 
te zasady 
na zawsze
A twoje życie

będzie
bezpieczne
i ciekawsze!

Jowita Warchoł
        kl. 2a

Plakat

Plakat

A.K

AZ

GF
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   <>

   Rodzicu!
Dbaj o czas
jaki Twoje
dziecko
spędza przy
komputerze.
Im młodsze 
tym mniej.
Najlepiej 
wspólnie 
z Tobą.

Wszystkich
rodziców i
pedagogów,
którzy chcieliby
dowiedzieć się
więcej na temat
niebezpieczeństw
czyhających na
dzieci w
internecie oraz
tych, którzy

chcieliby poznać
skuteczne
metody na
wyeliminowanie
zagrożeń,
zapraszamy do
odwiedzenia
stron:

                                 Rodzicu! 
Pomóż dziecku być bezpiecznym w sieci!

800100100 -bezpłatny telefon dla rodziców i nauczycieli
116111 -bezpłatny telefon dla dzieci i młodzieży

Polecane strony:
www.dzieckowsieci.fdn.pl

Plakaty promujące telefon zaufania

 - treści
nieodpowiednie
  do wieku,
- dane 
   w chmurze
- botnety,
- fałszywe lajki 
 i ciasteczka,
- wyłudzanie   
  danych. 

 Ww. tel. to
bezpłatna 
i anonimowa
pomoc
telefoniczna dla
rodziców 
i nauczycieli,
którzy
potrzebują
wsparcia 
i informacji 
w zakresie

pomocy
dzieciom
przeżywającym
kłopoty
związane 
z agresją,
przemocą
i
cyberprzemocą.

.

Ze swoimi
dziećmi zobacz
filmy z serii 
"Bądź
bezpieczny w
sieci": 
- Dobry żart,
- Znajomi

nieznajomi,
- Małe zdjęcie,
duży problem,
- Własność
intelektualna, 
- Komputero-
mania;
Porozmawiaj 

o tym, co
zobaczyliście
razem.

www.giodo.gov.pl
oficjalna strona
GIODO, gdzie w
zakładce
Edukacja
znajdziecie
podstawowe
informacje 

      o danych
zwykłych 
i wrażliwych.
Jak je chronić, 
o czym lepiej
milczeć 
w Internecie.

.

  Polecane strony:        
  www.321internet.pl

FDN

screen

screen

http://www.800100100.pl/
http://www.800100100.pl/
http://www.dzieckowsieci.pl
http://www.321internet.pl
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       Lepszy
        zależy

     Internet
     od Was

Jestem tutaj po
to, aby
wzbudzić w
Was refleksję,
abyście mogli
zastanowić się
nad tym co
robicie, nawet
nieświadomie.
Żeby Wam
bardziej
przybliżyć jak
w bezpieczny
sposób
korzystać z
Internetu

 co roku
organizowany
jest w Polsce
Dzień
Bezpiecznego
Internetu, w
którym może
uczestniczyć
każdy. W tym
roku DBI
odbędzie się
już 9.02 pod
hasłem
,,Lepszy
Internet zależy
od Ciebie"

Jak każdy
zapewne wie,
w erze
technologii nie
da się przeżyć
bez Internetu.
Nie ma się
czego
wstydzić,
mamy w końcu
dwudziesty
pierwszy wiek.
Ale co 
się z tym
wiąże? W
wirtualnym
świecie jest
wiele osób,
które chcą
wykorzystać
nasze dane
osobowe,
nasze 

słabości, mówiąc kolokwialnie,
które chcą nas po prostu
wyrolować.
  Dlatego ważną rzeczą jest
żebyście zważali na to, czym się
chwalicie na portalach
społecznościowych, jakie dane
udostępniacie oraz jakie
informacje przekazujecie. Mówię
Wam o tym po to, abyście umieli
w dobry sposób posługiwać się
Internetem w dzisiejszych
czasach. Abyście zdali sobie
sprawę z tego, co robicie i czego
nie robicie. Żebyście potem nie
żałowali podjętych decyzji. Aby
w przyszłości nie wypłynęły na
jaw jakieś błędy przeszłości.
Internet jest dla każdego i to co w
nim zamieścimy może zostać
rozpowszechnione nawet bez
naszej wiedzy. 

 od Ciebie’’.
Jak widać
nazwa mówi
sama za siebie.
Miejmy wkład
w to, z czego
tak często
korzystamy,
ukształtujmy
Internet
według
własnych
potrzeb. To
właśnie nasze
pokolenie jest
pokoleniem
Internetu. Nie
wstydźmy się
tego, lecz
bądźmy dumni,
pamiętajmy, że
chroniąc
swoją 

prywatność,
kształtujemy
własną
przyszłość i
opinię
społeczną.
Chrońmy
swoją
prywatność w
sieci i chrońmy
samych siebie.
  Mam głęboką
nadzieję, że to
co Wam przed
chwilą
przekazałem,

będzie dla Was
zarówno
przypomnieniem
jak i
uświadomieniem
jakie
niebezpieczeństwo
możecie
sprawić samym
sobie.

Łukasz
Gregorczyk
Klasa 1d

  List do rówieśników          
                          Drodzy przyjaciele!

Plakat KM
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Wierzyć, czy nie wierzyć?
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