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-------  Gazetka dostępna w bibliotece szkolnej oraz na stronie www.sp22.pl  ------- 

 

Dzień Ochrony Danych Osobowych  

                     Inicjatywa Samorządu Uczniowskiego 

w naszej szkole 

Każdy potrzebuje prywatności. Jej ochrona 

zależy głównie od nas, ale częściowo też od 

innych. Nie zawsze możemy decydować o tym, 

jakie informacje na swój temat znajdziemy w 

Internecie, a informacje, jakie zostawiamy  

w sieci bardzo trudno usunąć. Tak więc 

informacje na nasz temat często krążą 

w wirtualnym wszechświecie, czy tego chcemy 

czy nie. 

Jak się przed tym bronić?  

Czytajcie na str. 6 - 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W numerze: 
 

 Dane osobowe - 

jak je chronić? 

 

 Komputeromaniak 

 

 Wywiad z ... 

 

 Kulturalna Szatnia 

 

 Kącik Filozofa 

 

 Zakątek 

Zwierzątek 

 

 Międzynarodowy 

Dzień Pizzy 

 

 Z bliska 
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tak

nie wiem

nie

  
 

W naszej szkole zostało zainstalowane COŚ, na co czekało wielu uczniów  

 

…POIDEŁKO! 
 

Większość była zachwycona tym pomysłem,  jednak po paru dniach 

niektóre osoby nie wyglądały na uszczęśliwione. Przy szkolnym 

,,wodotrysku” niektórzy pryskali na innych. Ułatwiło im to wysokie 

ciśnienie wody w kranie. To skandal!!! Przeprowadziliśmy sondę  

i spytaliśmy przypadkowych uczniów z różnych klas, czy są zadowoleni  

z wynalazku?  
 

Oto wyniki sondy: 

TAK - 64 głosy 

NIE -19 głosów 

NIE WIEM -17 głosów 

Z pewnością 

zachowanie 

niektórych (!)uczniów 

utrudnia życie 

paniom woźnym, 

ponieważ mają 

więcej pracy. Zrobiło 

się tam też trochę 

mniej bezpiecznie ze względu na ŚLISKĄ PODŁOGĘ! 

A co Wy sądzicie na ten temat? Wasze opinie chętnie zamieścimy  

w najbliższym numerze „Szatni”. 

 
Sondę przeprowadzili: Maciek Górczyński, Szymon Mierzwicki, 5a 

Wykres sporządził: Jaś Cichocki, 5a 

Fot. Maciek Górczyński, 5a 
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Fot. Archiwum prywatne 

 
 

 

Wywiad z panią Anetą Szatkowską,  

nauczycielką wychowania fizycznego  

w klasach IV – VI SP nr 22 

 

1. W szkolę pracuję, bo …  bardzo lubię uczyć 

dzieci. 

2. Będąc dzieckiem chciałam zostać … nauczycielem.  

3. O zostaniu nauczycielem zaczęłam myśleć … w 6 klasie szkoły 

podstawowej.  

4. Uczę wychowania fizycznego, bo … lubię sport.  

5. Lubiłam chodzić do szkoły, bo … zawsze było w niej coś fajnego. 

6. Interesuję się … muzyką, tańcem i ogrodnictwem.  

7. Moja ulubiona książka z dzieciństwa to … „Oto jest Kasia”. 

8. Film, który wycisnął mi łzy z oczu to … „List w butelce”. 

9. Mój ulubiony kolor to … niebieski.  

10. Ulubiona potrawa to … wigilijna kapusta z fasolą.    

11. W wolnych chwilach … lubię czytać książki.  

12. Moim ulubionym sportem jest  … taniec i badminton.  

13. Jestem szczęśliwą posiadaczką … dwóch kotów i rybek. 

Wywiad przeprowadziły: Oliwia Różycka i Oliwia Dwuraźna, 5g 
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Fot. Archiwum prywatne 

Wywiad z panią Aleksandrą Rychter, 

nauczycielką wychowania fizycznego  

w klasach IV – VI SP nr 22 
 

pół żartem, pół serio   

1. W szkolę pracuję, bo … lubię 

dzieci. Moja mama z zawodu 

jest nauczycielem. 

2. Będąc dzieckiem chciałam 

zostać … królewną  Marzenia się spełniły :P  

3. O zostaniu nauczycielem zaczęłam myśleć … po powrocie  

z Dublina. W momencie wyboru kierunku studiów. Wahałam się 

pomiędzy medycyną a wychowaniem fizycznym. 

4. Uczę wychowania fizycznego, bo …  uwielbiam sport. 

5. Lubiłam chodzić do szkoły…  dla towarzystwa, a nauka była 

potrzebnym dodatkiem. 

6. Interesuję się …tańcem, podróżami (kierunek: ciepłe kraje), jazdą 

na rowerze, czytaniem książek (tych o miłości). 

7. Moja ulubiona książka z dzieciństwa to … Wszystkie o królewnach  

8. Film, który wycisnął mi łzy z oczu to … „Woda dla słoni”. Piękny film, 

którego akcja dzieje się w cyrku. 

9. Mój ulubiony kolor to … aktualnie czerwony; zmienia się z wiekiem  

10. Ulubiona potrawa to … Ulubionej nie mam, ale też wszystkiego nie  

      lubię. 

11.W wolnych chwilach … czytam, tańczę, jeżdżę na rowerze,   

     podróżuję, gram w gry planszowe. 

12.Moim ulubionym sportem jest  … Nie mam ulubionego. 

13.Jestem szczęśliwą posiadaczką … Mam cudownego męża  

Wywiad przeprowadziły: Gabrysia Maciąg  i Justyna Taborek, 5g 
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za: http://cyfrowa-wyprawka.org/lekcja/bezpieczenstwo-informacji-w-sieci 

Wiedza w pigułce 

Internet jest nie tylko miejscem 

rozrywki, ale także narzędziem 

przekazywania różnych informacji. 

Niestety, często daje złudne 

poczucie, że łatwo można 

kontrolować, kto ma dostęp do 

naszych danych. Nie jest to jednak 

takie proste!  

Jeśli nie chcesz, by do twoich 

danych miały dostęp osoby 

niepowołane, musisz się przed tym 

zabezpieczyć.  

 

Ogranicz  ryzyko stosując kilka podstawowych zasad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jeśli nie musisz podawać swoich danych – nie rób tego.  

Im mniej informacji o Tobie jest w sieci, tym Twoja aktywność  

w niej jest bezpieczniejsza i trudniej się pod Ciebie podszyć. 

 

2. Staraj się unikać przekazywania poufnych informacji (np. haseł) 

pocztą elektroniczną, SMS-ami, czatem (chyba że robisz to za 

pomocą szyfrowanej poczty lub czatu). 

 

3. Przy logowaniu i przesyłaniu danych sprawdź, czy adres w 

przeglądarce zaczyna się od „https” i widnieje obok niego 

symbol kłódki. Zainstaluj w swojej przeglądarce wtyczkę HTTPS 

Everywhere, dzięki której z każdą odwiedzaną stroną, która ma 

taką opcję, automatycznie będziesz łączyć się przez protokół 

HTTPS. 

 

4. Unikaj korzystania z niezabezpieczonego Wi-Fi.  

Jeśli go używasz, unikaj logowania się prawdziwymi danymi  

i nie wykonuj wrażliwych operacji (np. finansowych). 
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                                                                                                          [Red.] 

 

 

 

 

 

 
 

5. Jeśli korzystasz z komputera dostępnego dla innych osób,  

używaj w przeglądarkach trybu prywatnego (czasem zwanego 

„incognito”). Po zakończeniu Twojej sesji przeglądarka 

automatycznie kasuje całą jej historię oraz ciasteczka. 

 

6. Zabezpieczaj swoje konta w Internecie hasłami, które trudno 

złamać (co najmniej 8 znaków, małe i wielkie litery, znaki 

specjalne, bez popularnych słów). Nie powinno to być imię psa 

ani data urodzin. Używaj różnych haseł do różnych usług i 

regularnie je zmieniaj. Chroń swoje hasła – nie udostępniaj ich 

innym, nie zapisuj w widocznym miejscu, nie zapamiętuj w 

komputerze (ani cudzym, ani własnym). 

 

 7. Wyloguj się, kiedy skończysz korzystać z danej usługi. 

 

8. Używaj programu antywirusowego w komputerze i telefonie. 

Pamiętaj o jego aktualizacji. Aktualizuj również inne programy,  

z których korzystasz i używaj najnowszych wersji przeglądarek 

internetowych. 

 

9. Zabezpiecz hasłem (blokadą) dostęp do komputera, telefonu, 

tabletu. 
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TWOJE DANE = TWOJA SPRAWA 

 Dane osobowe to każda informacja    

 dotycząca osoby, na podstawie której   

 można tę osobę łatwo zidentyfikować. 

 

grafika Google  

 

 

 

Szymon Mierzwicki i Maciek Górczyńsk,i 5a 

 

 

 

 

Bądźmy ostrożni i nie udostępniajmy naszych danych osobowych  w sytuacjach, 

gdy nie jesteśmy pewni zaufania. 

Już wkrótce w naszej szkole, we wszystkich klasach  zostaną przeprowa- 

dzone  zajęcia dotyczące ochrony danych osobowych.  

Co to są dane osobowe?   

Dane osobowe to np. twoje imię, 

nazwisko, klasa, pesel, adres,  

numer telefonu. 

Dane osobowe wrażliwe:  

stan zdrowia,  

pochodzenie etniczne,  

pochodzenie rasowe,  

przekonania religijne. 
 

Pamiętajmy!  
Każdy ma prawo do ochrony swoich danych osobowych. Tak mówią przepisy 

Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ten, komu 

nasze dane są udostępniane, jest zobowiązany obchodzić się z nimi niezwykle 

ostrożnie; uniemożliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym i korzystać 

z nich wyłącznie w zakresie, w jakim go do tego upoważniliśmy.  

Zgodę na przetwarzanie danych w Internecie wyrażamy zwykle poprzez kliknięcie 

opcji "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych" i w ten sposób 

akceptując politykę prywatności serwisu społecznościowego lub regulamin 

korzystania z danej aplikacji. Niestety, zwykle robimy to bez zapoznania się 

z ich treścią. Godzimy się więc w ciemno na to, co jest w nich zapisane (!)  

"Szatnia" radzi: Dla własnego bezpieczeństwa warto przeczytać regulamin 

i dopiero zdecydować, czy na przykład dla zagrania w jakąś internetową grę 

warto poświęcać naszą prywatność. 

za:  www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/2013/05/kto-i-po-co-zbiera-dane-o-nas.aspx 
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 Intrygujące tytuły rozdzia-

łów wzmagają zainteresowanie 

czytelnika losami głównych 

bohaterów.  

 Szczególną uwagę zwróci-

łem na troskliwy stosunek 

Benedykta do zwierząt. Każdy 

ich miłośnik znajdzie w tej 

książce coś interesującego dla 

siebie. 

 Czytając kolejną pozycję  

z naszej szkolnej biblioteki, 

starałem się wyszukać w niej 

jakieś wady. Szczerze mówiąc, 

żadnych nie znalazłem. Książka 

dostarczyła mi wielu emocji.  Na 

pewno przeczytacie ją jednym 

tchem. Skuście się, by wziąć ją 

do ręki. Jej lektura pomoże Wam 

przetrzymać nawet najbardziej 

ciemne i deszczowe dni. 
 

Radek Czerwiński, 6d 

 

 Jaka książka jest teraz 

fenomenem w naszej bibliotece?  
 

 To niewątpliwie "Wyprawa 

niesłychana Benedykta i Jana"  

o podtytule "Historia prawdziwa", 

autorstwa Łukasza Wierzbickiego.  

"Wyprawa niesłychana Benedykta 

i Jana" przedstawia autentyczne 

losy dwóch polskich franciszka-

nów, którzy udali się na misję 

dostarczenia listu mającego 

nawrócić pogan na chrześcijań-

stwo i zakończyć myśli o naja- 

zdach na Europę. Taki cel wyzna-

czył bohaterom sam papież 

Innocenty IV. W drodze zakon-

ników spotyka wiele niebezpie- 

czeństw, z którymi bez zdobycia 

nowych przyjaciół trudno by było 

sobie poradzić.  

Nawet pobyt w nieznanym 

i niebezpiecznym kraju nie odstra- 

sza powołanych do misji. 

 Wartka akcja i niezwykłe 

przygody tytułowych bohaterów z 

pewnością zaciekawią wszystkich 

miłośników wojen i przygód wprost 

ze średniowiecza.  
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    Kim jestem? 

 

    Jak powinienem żyć? 

 

    Jakie rzeczy są na 

tym świecie ważne? 

 

    Czy ktoś kieruje światem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Czym jest filozofia? 

   Filozofia powstała w starożytnej 

Grecji jakieś sześćset lat przed 

narodzinami Chrystusa.  

   Starożytny filozof Arystoteles 

twierdził, że filozofia zrodziła się ze 

zdziwienia. Człowieka tak dziwiło 

własne istnienie, że zaczął pytać  

o to, kim jest? Jak powinien żyć? 

Czy istnieje coś trwałego, czy też 

wszystko jest zmienne? Jakie rzeczy 

na tym świecie są ważne? Czy ktoś 

kieruje światem? Co się ze mną 

stanie gdy umrę?  

   Filozofia była zatem pierwszą 

nauką starającą się wyjaśnić cały 

świat. W języku greckim słowo 

„filozofia” jest zlepkiem dwóch słów: 

Fileo (miłość) i Sophia (mądrość), co 

tłumaczymy jako „umiłowanie 

mądrości”. Jasno wynika, że filozof, 

to osoba, która miłuje mądrość.  

W starożytnej Grecji na określenie 

filozofa używano również słowa 

„mędrzec”. 

   Platon, uważał, że określenie 

„mędrzec” w odniesieniu do filozofa 

jest jednak przesadne i przysługuje 

tylko Bogu. Bardziej odpowiednie 

będzie określenie „przyjaciel 

mądrości”. Zatem filozof to „przyja- 

ciel mądrości”. Dlaczego określenie 

„mędrzec” przysługuje tylko Bogu,  

a nie filozofowi dowiecie się  

w następnym wydaniu „Kącika 

filozofa”.  

A może sami macie jakieś wytłumaczenie? 
 

 

Opiekun koła: Dariusz Makowski 
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SZATNIA NR 12/2016 

 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A to ciekawe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓJ CZWORONOŻNY PRZYJACIEL 

Mój pupil ma na imię Miłosz. Jest małym 

pieskiem o głębokich oczach i śmiesznie 

zaginających się uszkach. Ten czworo-  

nóg to bardzo uroczy, choć nieco 

zwariowany zwierzak. Zawsze wysoko 

podskakuje i głośno szczeka, gdy wra- 

cam ze szkoły. Lubię się z nim bawić  

i wyprowadzać go na długie spacery.  

Miłosz jest energiczny, kocha się bawić   

i biegać.  Karmię go karmą dla psów, 

lecz czasami częstuję go smakołykami.  

Niestety,  jest niesforny i nikogo nie 

słucha. Myślę, że jest wspaniałym przy- 

jacielem, ponieważ pociesza mnie, gdy 

jestem smutna.  Zawsze mogę na niego 

liczyć. 

Wiktoria Głębowicz, 5c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Archiwum domowe 

 

Kalendarz świąt nietypowych na 2016 rok 
 

31.01 - Światowy Dzień Przytulania 

01.02 -  Dzień Gumy do Żucia 

05.02 - Dzień Nutelli 

09.02 -  Międzynarodowy Dzień Pizzy 

17.02 - Dzień Kota 

01.03 - Dzień Piegów 

20.03 - Międzynarodowy Dzień Szczęścia 

28.03 - Dzień Żelków 

31.03 - Światowy Dzień Budyniu 

 

Wybrały: Gabrysia Maciąg i Justyna Taborek, 5g 
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Scratch – język programowania 

 
Scratch umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, 

gier, muzyki. Elementy języka mają kształt puzzli, a poprzez przeciąganie 

mogą być układane w określonym porządku. W ten sposób tworzy się 

kod przypisany określonemu obiektowi. Wygląd postaci przypisanych do 

obiektów można wybierać z zasobnika lub tworzyć. Scratcha możesz 

pobrać bezpłatnie z działu download na stronie domowej programu 

www.scratch.mit.edu 
 

Wiktoria Głębowicz, 5c 

 

Logo programu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okno Scratcha  
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Ciasto: Świeże drożdże ocieplić w 

temperaturze pokojowej. Wymieszać 

w kubku z ciepłą wodą, dodać cukier 

i 2 łyżeczki mąki. Odstawić na około 

15 min. w ciepłe miejsce do wyro- 

śnięcia. Mąkę przesiać do miski, 

dodać sól, wymieszać. Stopniowo 

wlewać rozczyn z drożdży jednocze-

śnie delikatnie i powoli mieszając 

składniki drewnianą łyżką, zagarnia- 

jąc do środka kolejne partie mąki. Na 

koniec wlać oliwę i zacząć powoli 

łączyć składniki w jedną całość. 
Uformować kulkę i wyrabiać ciasto 
przez około 15 min. Przykryć 

ściereczką i odstawić do wyrośnięcia 

na ok. 1 i 1/2 godziny. 

Sos pomidorowy: Pomidory zagoto-

wać w rondelku razem z oliwą, solą, 

pieprzem, oregano oraz cukrem. 

Zmiksować lub rozdrobnić widelcem, 

a następnie gotować przez około 15 

min. pod przykryciem. Wyrośnięte 

ciasto podzielić na 3 części, każdą 

rozpłaszczyć na dnie posmarowanej 

oliwą blaszki o średnicy 23 cm. 

Odstawić na około 1/2 godz. do 

podrośnięcia w ciepłe miejsce; przy- 

kryć ściereczką. Nagrzać piekarnik do 

temp. 250℃. Podrośnięte ciasto po-

smarować sosem pomidorowym. 

Posypać tartym serem. Piec każdą 

pizzę przez ok. 10 min., aż boki lekko 

się zarumienią.  

 

Międzynarodowy Dzień Pizzy 
 

Sądzisz, że pizza jest najlepszym sposobem na śniadanie, obiad i kolację?  

My też! A pisząc ten artykuł stajemy się wybitnie głodni :) 
 

9 lutego!  

Tego dnia je się tylko pizzę! Dzieci kochają ten dzień pewnie tak samo jak 

dorośli. Zazwyczaj pizze znikają ze sklepów już na kilka dni przed tym 

świętem, a ludzie, którzy robią pizze mają w tym czasie bardzo dużo 

pracy. Pizza to potrawa, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Jest 

doskonale znana i to w rozmaitych wariantach. Stanowi jedną  

z popularnych potraw kuchni włoskiej, które stały się znane na całym 

świecie.  

Pizza to znany i uwielbiany przez ludzkość posiłek. Tym chętniej więc 

pobijane są rekordy Guinessa związane z tym włoskim przysmakiem. 

Włosi upiekli największą pizzę na świecie; 1172 m i 97 cm ma najdłuższa 

na świecie pizza, upieczona w Toskanii. Pobity został tym samym rekord, 

który należał od dwóch lat do Polski.  

Jak wiecie, własnoręcznie przygotowana 

pizza jest zazwyczaj  bardzo smaczna! 

Oto przepis na przepyszną domową 

Margaritę. 
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Wskazówki:  

 Aby ser na pizzy był miękki i ciągnący można piec pizzę posypując 

połową sera, resztę dać pod koniec pieczenia. 

 Jeśli dajemy na pizzę szynkę - przykrywamy nią ser na pizzy i 

pieczemy jak w przepisie - dając ser na samym początku, na 

koniec już go nie dodając. 

Smacznego Dnia Pizzy życzą czytelnikom „Szatni”  

Ala Leszczyńska i Natalia Zalesińska, 5g 

 

Przeprowadziliśmy sondę wśród kolegów i koleżanek z  klasy 5g.  

Zadaliśmy im pytanie: Czy lubicie pizzę?  

Tak odpowiedziały 24 osoby, Nie - jedynie 2! 
Sondę przeprowadziły:  

Gabrysia, Justyna, Ala, Natalia, Oliwia D. i Oliwia R., 5g 
 

Wykres sporządziły:  
Justyna, Gabrysia i Natalia, 5g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Czytelnicy! 

Gdzie jedliście najpyszniejszą na świecie pizzę?  

Podzielcie się swoimi wrażeniami z czytelnikami naszej gazetki   

 

Znajdziecie nas na facebooku  

Wystarczy wpisać: gazetka uczniów SP22 Szatnia! 
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Sporty zimowe  

wg Szymona Grabarczyka z 5b 
 

Dyscypliny rozgrywane w okresie zimowym.  

Niezbędnymi warunkami do ich przeprowadzenia są: mróz i śnieg.  

Do sportów zimowych zaliczamy: 

 

 

narciarstwo alpejskie i klasyczne  

 

                                                     snowboarding 

 

 saneczkarstwo       bobsleje  

 

                         skeleton 

                                                                       hokej na lodzie  

   

 łyżwiarstwo figurowe  

  

                                     

                            short track                       biathlon 

  

łyżwiarstwo szybkie 

curling 

skibob                                                                             skoki narciarskie  

 

 

W dzisiejszych czasach wskutek rozwoju techniki większość z tych 

dyscyplin można rozgrywać w porze letniej, np. hokej, jazda figurowa czy 

skoki narciarskie. Sporty zimowe cieszą się największą popularnością na 

kontynentach półkuli północnej, tj. w Europie, Ameryce Północnej i Azji.  

A to ciekawe! 

Pingwiny też uprawiają sport śnieżny;) My zjeżdżamy na sankach, 

 a one... na brzuchach. Przyczyną ślizgania się jest podłoże po którym 

chodzą, czyli lód pokryty śniegiem. Zjeżdżają z niewielkich gór prosto do 

wody, gdzie łowią do dziobów jak najwięcej ryb i dla siebie, i dla swoich 

dzieci, które jeszcze nie umieją pływać. 
        

    Obrazki: clipart i Google grafika.  

Szymon Grabarczyk, 5b 


