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Czekając na święta,
pisanki ozdabiamy, 
z uśmiechem 
na ustach, dobry
humor mamy. 
W ogrodzie kica
zając, w łapkach
kosz trzymając, 
a w koszu prezenty,
dla całej rodziny, by
na Wielkanoc,
szczęśliwe były
miny. 
Baranek moc
życzeń, wszystkim
przesyła, aby
świąteczna aura,
pełna radości była.
Karolina Kałużna 7e

Alleluja dziś śpiewajmy,
Bogu cześć i chwałę dajmy,

bo zmartwychwstał 
nasz Zbawiciel,

tego świata Odkupiciel.
Zdrowia, radości 

i powodzenia.
To są najszczersze

nasze życzenia.
Redakcja
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MjM: Jak zadbać o swoją prywatność w sieci? Czego nie powinniśmy umieszczać np. na portalach
społecznościowych?
A.Ż.: To nie jest łatwe zadanie, gdyż coraz trudniej znaleźć nam granicę prywatności. Nie zastanawiamy się,
co wrzucamy w  sieć, gdyż jest ona naszym chlebem powszednim. Są tam wszyscy: rodzina, koleżanki,
koledzy. Należy jednak pamiętać o tym, że:
- chronimy nasze dane osobowe, nie podawajmy osobom postronnym naszego imienia, nazwiska, daty
urodzenia, adresu zamieszkania,
- chronimy nasze mienie, majątek - unikamy zdjęć, na których pokazujemy, jacy jesteśmy zamożni, 
- tworzymy hasła i loginy, które są znane tylko nam lub najbliższej osobie, 
- zachowujemy ostrożność, klikając na różnego rodzaje linki i otwierane dokumenty,
- korzystajmy z bezpiecznych wyszukiwarek,
.-nie umieszczajmy informacji o sobie, o rodzinie, takich, które zagroziłyby bezpieczeństwu naszemu i
najbliższych (np. relacji z wakacji- sygnał, że dom / mieszkanie jest opuszczone),
- nie wrzucajmy zdjęć innych osób bez ich zgody, 
- nie krytykujmy , nie ośmieszajmy, nie poniżajmy, nie wyśmiewajmy się z innych, nie nękajmy innych,
- nie wrzucajmy w sieć zdjęć, filmów, które mogą wyrządzić szkodę innej osobie, 
- nie przesyłajmy zdjęć, które mogą być wykorzystane przeciw tobie (np. zdjęcia półnagie) ,
- nie odpowiadać na hejt.
MjM: Czy cyberprzemoc można zgłosić policji? Jakie czynności powinien wtedy rozpocząć
funkcjonariusz? 
A.Ż.:Gdy padniesz ofiarą cyberprzemocy bądź jesteś jej świadkiem, nie rozpowszechniaj tego dalej, tylko
zgłoś na policję. Zachowaj dowód: zrzut ekranu, zdjęcia,filmy, smsy, wiadomości. Osoba niepełnoletnia
zgłasza się do nas z rodzicem /opiekunem prawnym. Policjant przyjmuje od osoby dorosłej zawiadomienie o
popełnionym przestępstwie, (art. 190 kk- groźby karalne, 190a kk - nękanie, 212kk - zniesławienie, 216 kk -
zniewaga), zbiera dowody w sprawie, np. gromadzi to, co ofiara zachowała w sprawie, przesłuchuje
świadków, zabezpiecza telefon, laptopa sprawcy, jeżeli jest ustalony, jeśli nie, to dąży do ustalenia sprawcy -
wykorzystywane są tu techniki pracy operacyjnej. Po zgromadzeniu materiałów w sprawie i ustaleniu
sprawcy, całość przesyłana jest do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 
MjM: Czy osoba niepełnoletnia poniesie konsekwencje stosowania cyberprzemocy?
A.Ż.: Osoba niepełnoletnia, czyli do 17 roku życia, odpowiada za wszystkie przestępstwa w tym za
cyberprzemoc, przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich na podstawie Ustawy o Postępowaniu w Sprawach
Nieletnich. Sąd decyduje o rodzaju i wymiarze kary.
Dziękujemy za rozmowę.

Cyberprzemoc to, niestety, zjawisko
coraz częściej występujące 

wśród dzieci i młodzieży.
O tym, na czym polega, jak się przed
nim uchronić i jakie są konsekwencje

jej stosowania, rozmawialiśmy z
aspirant 

z Komendy Powiatowej Policji 
w Międzyrzeczu, 

panią Agnieszką Żyżą.
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ROLADA 
ŻYRAFA

.

WIELKANOCNE
WYPIEKI

PANI LIDII KUBISIAK

Składniki:
5 jajek 
6 łyżek cukru 
3/4 szkl mąki 
80ml wody 
45ml oleju 
4 łyżki kakao 
500 ml śmietany 30% 
2 śmietan fixy 2 banany 
Sposób wykonania:
1. Żółtka ubijamy z 3 łyżkami cukru. Dodajemy mąkę, wodę, olej; miksujemy do
połączenia składników. Białka z 3 łyżkami cukru ubijamy na sztywną pianę. Przekładamy
do ciasta i mieszamy łyżką. 2. Papier do pieczenia smarujemy tłuszczem i wykładamy nim
blachę od piekarnika (moja ma 32x36cm). 6 łyżek ciasta przekładamy do woreczka;
zawiązujemy, ucinamy róg i nakładamy kontury (można wcześniej po drugiej stronie
papieru je sobie narysować). Wkładamy na 3 minuty do piekarnika nagrzanego na 180
stopni. Wyjmujemy na chwilkę, czekamy, aż wystygnie. 3. W tym czasie do pozostałego
ciasta dodajemy kakao; mieszamy. Wylewamy ciasto czekoladowe na blachę ze wzorem.
4. Delikatnie rozprowadzamy ciasto, aby nie zepsuć wzoru. Pieczemy w 180 stopniach
12-15 min. 5. I teraz najlepiej sobie przygotować druga blachę; położyć na stole, przykryć
czystym papierem. Upieczone ciasto chwytamy za papier i szybkim ruchem kładziemy na
stole i uprzednio przygotowanej blasze z papierem. Delikatnie zdejmujemy papier i znów
przykrywamy czystym; nakrywamy blachą; odwracamy tak aby wzór był pod spodem.
Rolujemy, i odkładamy do całkowitego wystygnięcia. 6. Śmietanę z śmietan fixem ubijamy
na sztywno. Ciasto rozwijamy, smarujemy bitą śmietaną, zostawiając wolne miejsca przy
brzegach. Układamy wzdłuż banany i delikatnie, ale dość ciasno, zwijamy. Roladę
owijamy papierem do pieczenia i wkładamy do lodówki na ok. 2 godziny.

SMACZNEGO!

.
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     zagadki wielkanocne

Lany Poniedziałek
ulubione święto Cynamona

.

kotki, co na drzewie mieszkają i
wielkanocny stół ozdabiają
.......................................

Jedzeniem napełniony, pięknie
przystrojony. Tuż przed Wielkanocą do
kościoła jest niesiony
......................................

Zwierzątko bialutkie z mięciutkim
futerkiem. Na wielkanocnym stole
króluje, Jezusa symbolizuje.
....................................

Cytrynowa, piaskowa bądź
czekoladowa. Na stole wielkanocnym
tradycyjnie  króluje,  bo  wszystkim
najczęściej bardzo smakuje.
.....................................

Tegoroczną Wielkanoc spędzimy u cioci na wsi.
Razem z Cynamonem uwielbiamy spędzać tam
czas, bo jest dużo zwierząt,  m.in. konie, kozy,
kury i koty. Cynamon lubi bawić się w
ganianego z kogutem. Jak wszyscy wiedzą, mój
pies kocha wodę i chętnie wskakuje za
patykiem do jeziora. Nie trudno więc zgadnąć,
że najlepszym dla niego dniem jest śmigus -
dyngus. Gdy razem z kuzynką i kuzynem
polewamy się wodą, Cynamon lubi wskakiwać
w środek i łapać spadające krople. Potem
biegnie do piachu i się w nim tarza. Zawsze
jesteśmy cali mokrzy, ale zadowoleni.

Lena Cisowska-Środecka, 5a

Co to jest pisanka?
Jest to jako, któremu Święta
Wielkanocne przeszkodziły w zostaniu
kurą! :):):)

W Wielkanoc rolnik wchodzi do stodoły
i mówi: Mućka, powiedz coś!
Wykluczone! Mówię tylko w Wigilię!

Czym różni się jajo kury od jaja
dinozaura?
To drugie nie mieści się w koszyczku
wielkanocnym. :):):)

Wesołych świąt!

.
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