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Ponad 80% dziadków nie korzysta z Internetu.
Dlaczego? Większość nie potrafi i boi się do
tego przyznać - tak wynika z naszej ankiety.

A może możemy coś
zrobić razem?

Co robią w sieci Babcie
naszych uczniów?

Komputer trudno popsuć!!!
Jest to przyjazne urządzenie.

praca w Paincie

arch. red.

pr. ucz.

Czy dziadkowie znają się
na Internecie?
Kto częściej korzysta z
Internetu: babcie czy
dziadkowie?
Czego się boją nasi
dziadkowie?
Kto wie więcej: wnuk czy
dziadek?
Czy możemy czegoś
nauczyć naszych dziadków
i nasze babcie?
Co możemy zrobić razem?

Czym interesują się nasze
babcie, a czym
dziadkowie?
Na te i inne pytania
postaramy się
odpowiedzieć w
specjalnym wydaniu
gazetki poświęconej
Babciom i Dziadkom w
Internecie.
Akcję zaproponowała
fundacja Orange

oraz Grupa Wydawnicza
Junior Media.
W gazetce ponadto relacja
z zajęć z dziadkami w
naszej szkole, a także
wyniki ankiety i rozmowy
naszych uczniów o
babciach i dziadkach.
Nie zabraknie też miejsca
na kilka cennych porad
dotyczących
bezpieczeństwa w sieci..

Zapraszamy do lektury

Bartosz: Babcia Ewa zna
się dobrze, potrzebny jest jej
do pracy, szuka przepisów
kulinarnych, ugotowała
kiedyś jajko faszerowane.
Było dobre. 

Mikołaj: Babcia Wanda umie
korzystać z internetu,
wchodzi na YouTuba i
słucha starych piosenek.

Maja: moja babcia
Agnieszka korzysta z
Internetu ma swój profil,
pisze maile do koleżanek,
sprawdza informacje na
nowylowiczanin.pl

Kacper: A moja babcia się
boi, mówi, że jeszcze coś
popsuje i będzie słono
kosztowała naprawa.

Jak wynika z naszej ankiety,
najwięcej, bo aż 90% babć i
dziadków nie używa
komputera, gdyż boi się, że
coś popsuje, a to naprawdę
nie takie proste. Jeżeli nie
rzucimy nim o podłogę, to
naprawdę nie powinien się
popsuć z naszej winy.

Kacper O.

E.O.

Dawid B.
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Babciu zrób mi kebab i ciastka takie jak robiła dziś
Ewa Wachowicz.

Radość dziadka z
pierwszego zwycięstwa

arch. red.

arch. red.

Moja babcia świetnie
robi powidła
śliwkowe, szarlotkę,
piecze kurczaki i
gotuje żurek, ale
naprawdę nie
wiedziała, jak zabrać
się do zrobienia
kebaba.
Co dziś wnusiu
chcesz na obiadek?

Usłyszałem
pierwszego dnia ferii.
Niewiele myśląc
odpowiedziałem, że
kebab. Babcia
posmutniała, bo o ile
świetnie umiała robić
pierogi, uszka,
naleśniki i mnóstwo
innych pysznych

dań, o tyle o kebabie
nie miała zielonego
pojęcia. Zobaczyłem
jak w jednej chwili
posmutniała. Na
szczęście z pomocą
przyszedł Internet.
Wystarczyła chwila i
mieliśmy
wydrukowaną

listę zakupów i cały
przepis.
Potem poszło już z
górki. Babcia jest
przecież w kuchni
mistrzynią. W dodatku
miała przed sobą
zdjęcia z całego
procesu wykonania
dania. Wyszło
genialnie.

Po obiedzie przyszła
kolej na deser. Po
wejściu na stronę Ewy
Wachowicz bez trudu
znalazłem przepis na
ciasto, którego
wykonanie oglądałem
w jej programie
kulinarnym. Mojej babci
wyszło znakomicie i
wyglądało nawet lepiej
niż na zdjęciu w
komputerze. Babcia
zadowolona z naszych
kulinarnych sukcesów,
poprosiła, bym nauczył

ją wchodzić na takie
strony, to na następny
dzień zrobi znów coś
nowego -
internetowego. 
Zgodziłem się ja
nauczyć, ale na
następny obiad
poprosiłem o pierogi. W
nich nikt nie jest lepszy
od mojej babci.
Babcia się bardzo
ucieszyła.

by było umieścić jej
przepis na jakiejś
stronie internetowej, bo
przecież dobrze jest
dzielić się tym, co
najlepsze. Ciekawe,
czy się ucieszy? A
jaka będzie jej mina,
gdy internauci napiszą
komentarze? Na
pewno wszyscy będą
ją chwalić...
A tak na marginesie, to
spędziłem z moją
babcią cały dzień w
kuchni. Mimo, że nie
gotowałem z nią
obiadu, ale cały czas
musiałem

szukać stron,
przewijać kolejne. Mam
jednak nadzieję, że
przekonała się, że
Internet możne być
przydatny. W
przyszłym tygodniu
pokażę mojej babci, jak
można bez
wychodzenia z domu
robić zakupy. Czasem
narzeka, że nogi ją
bolą. Więc nie będzie
musiała biegać po
całym mieście. Kupi
wszystko w jednym
wielkim sklepie, a
zakupy przywiozą jej
do domu.
Krzysztof 

Co można robić z
dziadkiem w
Internecie?
Można pograć w gry.
Ale niekoniecznie w
LOLa czy Word of
Tanks. Można pograć
w znane dziadkowi gry,
takie jak szachy,
warcaby, karty. Dla
dziadka będzie to
prawdziwe wyzwanie.
Komputer na początku
będzie go rozpraszał,

więc wnuk ma szansę
wygrać. Potem można
ustawić dziadkowi
rozgrywkę z
kompem. Że
najczęściej wygrywa w
szachy z wnukiem, to
nic nadzwyczajnego.
Niech spróbuje wygrać
z komputerem. O
wtedy wzrośnie jego
autorytet w oczach
wnuka. 
Kacperarch. red.

...

E.O.

E.O.

..

nowoczesna babcia Wiesia
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Nic tak nie zbliża, jak wspólna pasja. Internet łączy
miliony komputerów na całym świecie, dlaczego nie

miałby połączyć rodziny?

Zaproszenia
rozeszły się jak
świeże bułeczki.
Wszyscy byliśmy
zachwyceni. Ale
tylko nieliczni
potwierdzili chęć
uczestniczenia w
zajęciach. Przyszło
jeszcze mniej osób,
bo tylko 8 babć i
jeden dziadek. Ale na
szczęście wszyscy,
którzy przybyli byli
naprawdę
zainteresowani
tematem.
Zaczęliśmy od tego,
że jeśli mieszkamy
daleko od naszych
kochanych
dziadków, to
najlepszym

sposobem na
kontakt z nimi jest
zainstalowanie im
Skype"a. Można
wtedy beż żadnych
ograniczeń
rozmawiać i w
dodatku się widzieć.
Nie jest to trudne i nie
niesie żadnych
niebezpieczeństw. A
właśnie tego
najbardziej obawiali
się zebrani na naszej
szkolnej pogadance
dziadkowie.
Babcie i dziadkowie
najbardziej cieszyli
się, gdy
pokazywaliśmy im
demotywatory
(oczywiście nie
wszystkie

- wcześniej
wybraliśmy te, które
mogliby zrozumieć.
Każdy mówił tez tytuł
swojej ulubionej
piosenki lub nazwę
zespołu i z
głośników, ku
zaskoczeniu
dziadków płynęła
muzyka ich
młodości:
Trubadurzy, Abba,
Czerwono - Czarni.
Najbardziej nie mogli
uwierzyć, że to
wszystko o czym
powiedzą jest do
znalezienia w sieci.
Musieliśmy jednak
ostudzić ich
entuzjazm i ostrzec
ich przed

nielegalnym
kopiowaniem
utworów
muzycznych czy
obrazków.

Madzi babci
założyliśmy
skrzynkę pocztową i
od razu mogła
wysłać list
elektroniczny do
Magdy. Otrzymała
od nas ostrzeżenie,
ze nie należy
otwierać wszystkich
listów, a tylko te od
znanych adresatów i
pod żadnym
pozorem nie należy
otwierać maili, w
tematach których
jest napisane:

MAM TWÓJ
NUMER OD ANI. To
najpewniej wirus lub
w najlepszym
wypadku reklama.
Nie należy tez
wierzyć, gdy
dostaniemy
informację w stylu:
Mam Twoje nagie
zdjęcia albo
Gratuluję! Jesteś
zwycięzcą. Wygrałeś
laptop. Wejdź na
stronę ... itd, itd.
Pokazaliśmy
dziadkom strony
naszego urzędu,
naszej szkoły, kilka
motoryzacyjnych i
kulinarnych. Niektóre
babcie ku naszej
radości zapisywały
adresy.

Babcia Marka
poprosiła nas, byśmy
odszukali jej byłą
licealną klasę.
Pokazaliśmy więc
portal nasza-klasa.
Połowa klasy babci
Marka była już na
liście. Marek obiecał,
że jak wróci do
domu, to babcię
zaloguje i pokaże co i
jak, a także, ze zrobi
jej zdjęcie i umieści
na profilu.
I w tym momencie
znów przyszedł czas
na ostrzeżenie: nie
należy wklejać zbyt
osobistych zdjęć, nie
wolno podawać
swojego adresu,
chwalić
się samochodem,
domem itp. Zawsze
takie ostrzeżenia my
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Zapraszamy na drugie spotkanie. Będzie
konkurs i nagrody.

Co dziadkowie myślą o
internecie- czy wiecie?

Adrian: Babcia Ewa
mówi, że dzieci
powinny wyłączyć
komputery i wyjść na
dwór. Babcia ma
internet, ale go nie
używa. Ma go dla
wnuków, bo ma 7
wnuków i każdy chce
grać. Mamy kolejki
każdy ma po pół
godziny.
Moja babcia sama nie
wchodzi pomaga jej
dziadek. Dziadek Igor
gra w szachy i nawet
wygrywa – jak babci

nie ma w domu, bo
babcia mu nie pozwala,
bo sama chce coś
sprawdzać, puszczać
muzyczki i filmy. –
Irenka
Moja babcia Ula musi,
bo pracuje w pracy w
biurze – Karolinka
Zosia mój dziadek
Zbyszek siedzi na
stronach rybackich,
czyta o rybach, bo jest
wędkarzem.

Pyta mnie jak wejść na
internet i ja mu
otwieram, Ja z babcią
Elą gram czasem w
warcaby, na
kolorowanki. Ja muszę
klikać, a babcia tylko
mówi co.
Karolina: mój dziadek
Marek sprawdza
wiadomości, a babcia
nie umie i nie chce
żeby dziadek ją
nauczył, bo się boi, że
popsuje coś w
komputerze
Aleks: Babcia Halina
ma ciągle nos w
Onecie i sprawdza
wiadomości,

co się dziej na świecie.
Ja muszę przegrywać
jej zdjęcia z aparatu, bo
nie umie. Dziadek
mówi, że internet jest
głupi, wystarczy
telewizja.
Zuzia: Dziadek
Zbyszek i babcia
korzystają ale babcia
mniej bo ja muszę jej
włączać – piosenki
Wioletty Villas. Babcia
sama się boi.
Eryk Babcia i dziadek
ze strony taty
korzystają, ale co robią
nie wiem, 

a ze strony taty to
nawet komputerów nie
mają.
Paulina: Moja babcia
Ewa mówi, że w
internecie wypisują
bzdury. Internet
dzieciom mózg psuje i
lasuje.
Weronika: A moja
babcia to nawet sobie
znalazła nowego
dziadka przez Internet,
bo stary dziadek już nie
żyje. Jeździ

z nim teraz na motorze
nawet za granicę. Ale
raz, to się wpakowała
przez ten Internet, bo
na coś się zgodziła i
potem musiała płacić
za jakieś sms-y. Mama
musiała pomóc jej się z
tego wykręcić.
NIE WOLNO SIĘ BAĆ
INTERNETU, ALE
TRZEBA BYĆ
OSTROŻNYM.(patrz
rady str. 3)

arch. red.

arch red.

..

Drogie i kochane
Babcie i
Dziadkowie!!!
Zapraszamy 15
marca o godz. 11 do
Szkoły Podstawowej
nr 1 w Strykowie na
konkurs
"RAZEM Z
WNUKIEM, RAZEM Z
WNUCZKĄ
MOGĘ WSZYSTKO"
Stwórz ze swoim
wnukiem albo
wnuczką drużynę i
wygraj kamerkę

internetową. Jak
niezbędna jest
kamerka, wiedza
wszyscy uczestnicy
naszego pierwszego
spotkania.
Zapewniamy pomoc i
niesamowite emocje.
Na wstępie będzie
trzeba rozwiązać test
z bezpieczeństwa  
 w sieci, wykazać się
znajomością kilku
pojęć internetowych
(można będzie przy
tym zadaniu

korzystać z
wyszukiwarek
internetowych)
wyszukać najtańszą
ofertę na rodzinny
wakacyjny wyjazd do
Zakopanego oraz
zagrać z wnukiem lub
wnuczką w jej
ulubioną grę.
Wszystkie drużyny
otrzymają w nagrodę
poradniki internetowe
oraz certyfikat
ukończenia kursu i
tytuł

CYFROWA
B@BCI@ lub
 CYFROWY
DZI@DEK
Dla najlepszej
drużyny KAMERKA.
Najważniejsze
jednak, że My
wnukowie będziemy
z Was dumni, że
mamy takich
nowoczesnych i
odważnych
dziadków.
Serdecznie
zapraszamy

redakcja
"Gumisiowych
Kaloszy"

W następnym
wydaniu gazety
relacja z rozgrywek i
przedstawienie
najlepszej męskiej i
żeńskiej drużyny.

Filip

Filip

...
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