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Kochani Czytelnicy, choć zima nas rozpieszcza, bo za oknem stale pada 

śnieg i mróz szczypie w uszy, w Waszych sercach na pewno jest gorąco, a to za 

sprawą święta miłości, jakim są Walentynki. W tym właśnie gorącym tonie, 

zapraszamy Was do kolejnego numeru naszego pisemka, w którym każdy 

znajdzie coś ciekawego dla siebie. 

Redakcja 



KARNAWAŁ 

Karnawał to okres, w którym urządza 
się huczne bale czy inne zabawy 
taneczne. Karnawał wywodzi się z 
kultów płodności i z kultów 
agrarnych. Od głębokiej przeszłości 
utrzymywało się przekonanie, że im 
wyższe będą skoki, tym wyżej będzie 
rosło zboże. Między innymi dlatego 
Karnawał jest tak związany z 
tańcami. W wielu krajach 
europejskich, zwłaszcza na wsiach 
praktykowano także tańce dookoła ogniska. Okres trwania tej 
maskarady trwa od 6 stycznia, czyli święta Trzech Króli aż do wtorku 
przed Środą Popielcową. Zapewne wielu z nas karnawał kojarzy się 
z Rio de Janerio. I słusznie. Otóż najbardziej popularnym 
karnawałem jest zabawa właśnie w tym brazylijskim mieście. Tam 
odbywają się widowiskowe bale, a uczestnicy zabawy w 
kolorowych, bogato zdobionych strojach, tanecznym krokiem 
przemierzają ulice miasta. Natomiast drugim popularnym 
karnawałem jest maskarada we włoskiej Wenecji, gdzie po ulicach 
przechadzają się ludzie w starodawnych strojach oraz słynnych 
weneckich maskach. Na koniec tłusty czwartek rozpoczyna ostatni 
tydzień hucznych imprez przed Wielkim Postem. 
Skrzeczowska Karolina 

 

 

 

 

 

 



Dzień Bezpiecznego Internetu  
9 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu, dlatego w tym artykule 

spróbuję przypomnieć kilka zasad, dot. 
 bezpiecznego korzystania z niego.  

Bardzo wielu ludzi posiada w 
swoim domu dostęp do Internetu. Jest 
on nie tylko błyskawiczną formą 
komunikacji, ale także źródłem wiedzy. 
Używa się go w pracy lub szkole, ale 
także jest on sposobem na 
zrelaksowanie się, bądź rozrywkę. Przez 
to, że w ostatnich latach Internet stał 
się tak powszechny w naszym 
życiu, dzisiaj nie  
wyobrażamy sobie funkcjonowania bez niego.  

Niestety wraz z korzyściami płynącymi z Internetu istnieje też wiele 
panujących tam zagrożeń. Pojawienie się sieci dało przestępcom nowe możliwości 
na np. okradanie ludzi. Czerpią oni zyski z nieostrożności i lekkomyślności 
niektórych użytkowników Internetu. Dlatego warto znać kilka podstawowych zasad 
bezpiecznego korzystania z sieci:  

1. Nie podawaj w Internecie swojego adresu zamieszkania oraz danych 
osobowych, ponieważ nigdy nie wiesz, jakie zamiary mają 
widzący je nieznajomi.  
2. Nie pokazuj całego swojego życia w sieci, zachowaj prywatność w niektórych 
kwestiach.  
3. Jeżeli korzystasz z materiałów zamieszczonych w Internecie przez kogoś 
innego, koniecznie podaj źródło. Jest to nie tyle wyraz szacunku, co wymóg 
prawa.   
4. Pilnuj swojego hasła, używaj haseł trudnych do odgadnięcia oraz stosuj różne 
hasła w różnych aplikacjach i programach.  
5. Nie otwieraj załączników ani linków, wysłanych z nieznanych adresów e-
mail, gdyż mogą zawierać w sobie wirusy.  
6. Korzystając z Internetu zachowaj kulturę wypowiedzi.  
7. Nie wchodź na strony nieprzeznaczone dla twojego wieku, ponieważ to, co 
się raz zobaczyło, tego nie da się „od zobaczyć”.  
8. Podczas zakładania kont w różnych aplikacjach, przeczytaj regulamin 
korzystania z nich.  

Myślę, że kiedy wszyscy będziemy dbać o swoje bezpieczeństwo w 
Internecie, to może zmniejszy się liczba dokonywanych za jego pomocą 
przestępstw. Mimo tego, że dla nas, młodych ludzi zasady bezpiecznego używania 
sieci są powszechnie znane, to mogą być obce dla starszych osób, czyli 
np. dla naszych dziadków. Dlatego kiedy np. nasza babcia korzysta  
z Internetu, należy zaznajomić ją z tym, jak należy bezpiecznie postępować w sieci.  
                                                            Agata Lisowska 8D  



Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) 
obchodzimy 9 lutego w całej Europie i 
innych państwach całego świata z 
inicjatywy Komisji Europejskiej. 
Organizatorem wydarzenia w Polsce 
od 2005 roku jest Polskie Centrum 
Programu Safer Internet (PCPSI), które 
tworzą państwowy instytut 
badawczy NASK oraz Fundacja 
Dajemy Dzieciom Siłę. DBI ma na celu 
przede wszystkim propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci 
i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców i nauczycieli z 
problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego 
wykorzystywania Internetu.  

Marta Gala 

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu 

1. Nie korzystaj z tego samego hasła na różnych stronach 
internetowych; 
2. Nie podawaj w Internecie żadnych danych takich jak imię i 
nazwisko, numer telefonu lub adres domowy i nie udostępniaj 
prywatnych zdjęć;   
3. Nie wchodź na strony z podejrzanych linków np. w 
wiadomościach e-mail i nie otwieraj dodanych do nich 
załączników;  
4. Korzystaj z programów antywirusowych;  
5. Nie ufaj i nie widuj się samotnie z ludźmi spotkanymi w 
Internecie;   
6. Zachowaj umiar w spędzaniu czasu w sieci. 
Natalia Szokiel  

 
 

1.Nie ufaj osobom poznanym w sieci; 

2.Nie wchodź na nieodpowiednie strony dla swojego wieku; 

3.Nie hejtuj innych; 

4.Nie podawaj swoich danych osobowych; 

5.Nie pobieraj plików z nieznanych Ci stron. 

Julia Jarczak klasa 8d 

 



Walentynkowe tradycje   
Anglia  
Zwyczaj okazywania sobie uczuć 14 lutego rozpowszechnili Brytyjczycy. Stamtąd 
pochodzi też najstarsza kartka walentynkowa. Jeszcze do niedawna w Anglii 14 
lutego dzieci odwiedzały sąsiednie domy i śpiewały romantyczne przeboje, a 
zakochani obdarowywali się kartkami w kształcie serca. Dziś te tradycje nieco 
się zatarły. Brytyjczycy jednak dalej chętnie wysyłają i wręczają sobie kartki.  
USA  
W Stanach Zjednoczonych walentynki obchodzone są bardzo hucznie. Miasta 
toną w serduszkach, miłosnych dekoracjach, organizuje się lekcje tematyczne 
dla dzieci. Dorośli, znajomi i członkowie rodziny wręczają sobie prezenty. 
Mieszkańcy USA nie żałują pieniędzy na upominki, co roku wydają na nie 
kilkanaście miliardów dolarów.  
Niemcy  
Nasi zachodni sąsiedzi w Walentynki obdarowują się drobnymi podarunkami. 
Wierzą, że tego dnia spełniają się wróżby, sny i przepowiednie. Podobno, jeśli w 
noc przed świętem miłości dziewczynie przyśni się nieznajomy, to będzie on jej 
wybrankiem. Inną ciekawostką jest oryginalny motyw, który często towarzyszy 
obchodom dnia zakochanych… Na kartkach walentynkowych królują świnki – 
niemiecki symbol dobrobytu.  
Francja  
We Francji zamiast kartek wysyła się bukiety kwiatów. Zakochani często 
wieczorem wybierają się do teatru lub kina, a później kontynuują świętowanie 
przy romantycznej kolacji. Dla zakochanych punktem obowiązkowym jest 
wejście na Wieżę Eiffla.   
Słowenia  
W Słowenii wierzy się, że w dzień wspomnienia św. Walentego ptaki łączą się w 
pary, co jest zapowiedzią bliskiego nadejścia wiosny. Według zwyczaju, żeby 
zobaczyć „ptasi ślub” należy wyjść w pole boso.  
Japonia i Korea Południowa  
W Japonii Walentynki to święto mężczyzn. Tego dnia kobiety rozpieszczają 
swoich ukochanych i obdarowują ich słodkościami. Podobnie jest w Korei, płeć 
piękna wręcza sympatiom podarki, licząc, że mężczyzna odpłaci się prezentem 
14 marca (Biały Dzień). Podobno, jeśli kobieta w tym dniu nie dostanie żadnego 
drobiazgu, obchodzi później Czarny Dzień (14 kwietnia), podczas którego je się 
potrawę symbolizującą życie singla (makaron dzadzangmjon).  
Natalia Szokiel kl. 8d  
źródło: https://kobietamag.pl/walentynkowe-tradycje-na-swiecie/  
 



Rebusy walentynkowe 
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21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

 
 

Jest to święto ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 r. 

Upamiętnia ono wydarzenie w Bangladeszu, gdzie 1952 r. pięciu 

studentów zmarło podczas demonstracji w sprawie domagania się 

nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. 

Ciekawostką jest to, że co najmniej 40% spośród języków używanych 

na świecie w 2016 r. było zagrożonych wyginięciem. Celem tego dnia 

jest ochrona różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. 

 
Najczęstsze błędy językowe : 

włanczać – włączać 

wziąść – wziąć 

umię – umiem 

bynajmniej – przynajmniej 

poszłem – poszedłem 

 
SLANG jest to język używany przez 

grupę ludzi, która posługuje się nim w określonym kontekście. Różni 

się on od mowy potocznej tym, że ma ograniczony zasięg społeczny, 

czyli może być zrozumiany w określonym środowisku. 

 
Slangi bazujące na języku polskim: 

dzban- zabawne określenie na kogoś, kto powiedział / zrobił coś 

głupiego 

masno- świetnie, doskonale 

Co tu się odjaniepawla?- co tu się dzieje, co tu się wyrabia? 

 
Slangi bazujące na języku angielskim: 

prank/prankować – robić komuś żart 

diss/dissować – cięta riposta, trafna i ostra wypowiedź 

skill/mieć skille- mieć umiejętności 

 
Julia Jarczak 
 



Wiersz na dzień babci i dziadka  
Za wszystkie pyszne obiady  
I cenne życiowe rady  
Za każdą popołudniową herbatę  
I co miesięczną „wypłatę”  
Za ogrom Waszej miłości  
I wiecznej wyrozumiałości  
Za wspólne spacery do lasu  
I naukę korzystania z kompasu  
Za to wszystko i wiele więcej  
W tych pięknych dniach podziękować Wam chcemy  
I najserdeczniejsze życzenia, złożyć pragniemy  
Niech stale radość i uciecha zdobi Waszą skroń  
A Boska niechaj zawsze ochrania Was dłoń  
Marta Gala 

 
Moja babcia kochana krząta się od rana, 

Dziadek herbatkę szykuje i sobie podśpiewuje. 
Babcia w piecu piecze pizzę, 
Dziadek gra na harmonijce, 

Cała rodzina śpiewa, w domu u babci muzyka rozbrzmiewa. 
Wszyscy się radują z babcią i dziadkiem świętują. 

Życzę Ci babciu kochana, 
Aby Twój uśmiech rozkwitał od rana. 

Jak kwiaty w Twoim ogrodzie, 
Żyj nam w zdrowiu i urodzie. 

A Tobie dziadku drogi, 
Niech Cię omijają trwogi, 
Dobrzy ludzie otaczają, 

A wnuki dziadka i babcię z całego serca kochają. 
Karolina Skrzeczowska 
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