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W numerze: 

 

 Razem tworzymy lepszy Internet, 

czyli DBI 2015 
 

 Walentynki tuż, tuż… 
 

 Wywiad z nauczycielką 

matematyki, p. Agnieszką Taborek 
 

 Wywiad z Anią Choroszewską, 

przewodniczącą SU 
 

 Powiedział Bartek, że dziś tłusty 

czwartek…  
 

 Zakątek zwierzątek 
 

 Kulturalna Szatnia 
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Już we wtorek 10 lutego  w 

kilkudziesięciu państwach 

na całym świecie obcho- 

dzimy Dzień Bezpiecznego 

Internetu. Wydarzenie orga-

nizowane pod hasłem 

„Razem tworzymy lepszy 

internet” ma zwrócić uwagę 

na rolę każdego użyt-

kownika sieci w budowaniu 

bezpiecznego oraz przyja-

znego internetu. W Polsce 

organizatorem Dnia Bezpie-

cznego Internetu jest Polskie 

Centrum Programu Safer 

Internet. red.

 

 

 

Czy wiecie, że … 

nasza szkoła należy do Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie? 

Dlatego stale upowszechnia wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu 

przede wszystkim wśród młodych internautów. 
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Jestem internautą - to brzmi nieźle! 
 

     Redaktorzy „Szatni” dzielą się z Wami spostrzeżeniami i uwagami na temat korzystania z sieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o PEGI 
 

PEGI -  system stosowany w celu zapewnienia, że treść utworów rozrywkowych, takich jak 

filmy, nagrania wideo, DVD czy gry komputerowe są opatrzone jednoznaczną informacją  

o grupie wiekowej, dla której są najbardziej odpowiednie ze względu na treść.  
                       za: www.pegi.info                                                                                                                                                           

         

 

 

 

      Mnóstwo ludzi korzysta z internetu w różnym celu. Niektórzy czerpią z sieci wiele 

potrzebnych wiadomości, inni korzystają z internetu dla rozrywki.   

      Podam kilka sposobów fajnego i bezpiecznego korzystania z sieci. 

Można spędzać czas na przeglądaniu stron, które pomagają rozwijać zainteresowania. 

Przykładem takiej strony internetowej jest www.junior.reporter.pl czy www.krainanauki.pl 

Na niektórych stronach internetowych można czytać bezpłatnie lektury, np. 

wolnelektury.pl to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku  

i dostępna całkowicie za darmo. Są też bezpieczne strony z ciekawymi grami. Przykładem 

jest strona www.gry-edukacyjne.net Polecam też www.gry.pl, chociaż nie wszystkie 

zamieszczone tam gry zasługują na uwagę. 

      Dodatkowo, jeżeli chcesz zaczerpnąć aktualne informacje o naszej szkole, odwiedź 

stronę www.sp22.pl.  
Mateusz Kwiatkowski, 6e 

 

 

 

 

 
 

/ 

 

     Wiele osób nie zwraca uwagi na to, że  

w Internecie nie zawsze można być 

bezpiecznym. Istnieją tam różne zagro-

żenia, dlatego: 

 

 

 Nigdy nie możemy podawać swoich 

danych osobowych (wiek, miejsce 

zamieszkania, numer telefonu itp.), 

ponieważ ktoś mógłby nas obrabować, 

zrobić nam krzywdę… 

 Nie umawiamy się z nieznajomymi 

poznanymi w sieci lub podczas gry 

multiplayer z tego samego powodu co 

wyżej. 

 Nie wchodzimy na strony oraz gry 

oznaczone znakami: 12+ 16+ lub 18+ jeśli 

nie osiągnęliśmy danego wieku. 

 Nie kupujemy przez Internet bez zgody 

rodziców.   

Michał Karolewski, 5d 

 

 

 

 

 
 

 

 

     Internet jest wspaniałą ogólnoświatową 

siecią pomagającą w wielu różnych 

rzeczach. Jednakże to „miejsce” skrywa 

wiele tajemnic i niebezpieczeństw. Istnieje 

wiele stron, przez które - za sprawą hakerów 

- mogą „wkraść” się wirusy komputerowe. 

Za wchodzenie na niektóre strony można 

zapłacić duże sumy pieniędzy bez wiedzy 

użytkownika.  

     W sieci możemy się natknąć również na 

strony przeznaczone TYLKO dla dorosłych.  

Istnieją też „ciemne” strony, do których 

bardzo trudno jest się dostać. Nazywają się 

DarkNet i na nich można zakupić nie-

legalne rzeczy. Na szczęście do odwie-

dzenia tych stron potrzebne jest specjalne 

oprogramowanie.  

Pamiętaj!  

NIGDY NIE WCHODŹ NA TEGO TYPU STRONY! 

                                           Bartosz Rutkowski, 6e 
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Co oznaczają poszczególne znaki? 
 

 

Treść gier oznaczonych w ten sposób uznaje się za odpowiednią dla wszystkich grup 

wiekowych. Gra nie powinna zawierać dźwięków ani obrazów, które mogą przestraszyć 

dziecko. Nie powinny w niej występować wulgaryzmy. 

 

 

Gry, które w innym przypadku zostałyby zakwalifikowane do grupy 3, lecz zawierają 

dźwięki lub sceny potencjalnie przerażające najmłodszych odbiorców, mogą być uznane 

za odpowiednie dla tej grupy wiekowej. 

 

Gry pokazujące przemoc o nieco bardziej realistycznym charakterze, skierowaną przeciw 

postaciom fantastycznym i/lub nierealistyczną przemoc wobec postaci, ponadto w tej 

kategorii wiekowej dopuszczalna jest nieco bardziej dosłowna nagość. Ewentualne 

wulgaryzmy muszą mieć łagodny charakter i nie mogą zawierać odwołań do seksu. 

 

Ten symbol jest nadawany, jeżeli przemoc lub aktywność seksualna wyglądają tak jak w 

rzeczywistości. Młodzież w tym wieku powinna również być odporna na brutalniejsze 

wulgaryzmy, sceny pokazujące używanie tytoniu lub narkotyków oraz sceny popełniania 

przestępstw. 

 

Za gry dla dorosłych uznaje się gry przedstawiające daleko posuniętą przemoc 

powodujące u widza uczucie odrazy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Czy wiesz, że… 

 

W grę internetową niewielkich rozmiarów dostępną na portalu czy serwisie internetowym 

oznaczoną symbolem „PEGI OK” mogą grać osoby w każdym wieku, ponieważ nie 

zawiera ona potencjalnie nieodpowiednich treści. 
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Z Anią Choroszewską, przewodniczącą Samorządu 

Uczniowskiego rozmawiają: Mateusz  Kwiatkowski  

i Bartosz Rutkowski.  
 

 

 

Co Cię skłoniło do startowania w tegorocznych wyborach?  

Chciałam zrealizować swoje pomysły dotyczącego lepszego funkcjonowania szkoły. 

Czy spodziewałaś się wygranej tak dużą ilością głosów?  

Miałam nadzieję, że wygram. Według mnie ilość głosów, którymi wyprzedziłam pozostałe 

kandydatki nie była zbyt wielka.  
 

Jak Ci się układa współpraca z pozostałymi członkami SU?  

Spotkania jeszcze przed nami, ale uważam, że razem pomożemy wszystkim uczniom. 
 

Na czym polega praca w Samorządzie Uczniowskim?  

Na wspólnym zmienianiu szkoły na lepszą. 
 

Kiedy będziemy mieli dostęp do darmowej wody?  

Petycja na ten temat została złożona do Pana dyrektora, lecz odpowiedzi jeszcze nie 

uzyskałam. 
 

Co sądzisz o skrzynkach typu „Masz problem – zapytaj”?  

Myślę, że uczniowie nie traktowaliby ich poważnie. 
 

Każdy kolejny przewodniczący SU obiecuje lustra w łazienkach.  Czy postarasz się 

zrealizować  ten pomysł?  

Zrobię wszystko, żeby pojawiły się w najbliższym czasie. 
 

Czy wybór na przewodniczącą zmienił coś w Twoim życiu?  

Czuję się w obowiązku wypełnić wszystkie obietnice wyborcze. 
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  Komórka w szkole – czy jest potrzebna? 
 

     W tym numerze „Szatni” prezentujemy wyniki ankiety dotyczącej korzystania z telefonów 

komórkowych na terenie naszej szkoły. 

Zadaliśmy uczniom i nauczycielom następujące pytanie: „Czy jesteś za swobodnym 

korzystaniem z telefonów komórkowych na terenie szkoły?” 

     Odpowiedzi zobrazowaliśmy wykresami. No cóż… rozbieżności są znaczne ;-) 

 
 

Ankietę przeprowadzili: Mateusz Kwiatkowski i Bartosz Rutkowski, 6e 

Wykresy opracował: Mateusz Kwiatkowski, 6e 

 
Redakcja „Szatni” pyta…  

Czy w naszej szkole można używać telefonów komórkowych?  

Jeśli tak, to na jakich zasadach? Czy istnieją przepisy szkolne na ten temat? 
 

Odpowiada wicedyrektor szkoły, pani Renata Bukowska: 

„U nas w szkole obowiązuje statut szkoły, a w nim jest zapis, że telefonów komórkowych na 

terenie szkoły nie można używać w trakcie lekcji i zajęć dydaktycznych. Można używać 

telefonów, kiedy musimy zawiadomić o czymś ważnym rodziców, kiedy jest zagrożenie życia 

lub zdrowia dziecka. Jeśli ktoś z telefonu skorzysta na lekcji, zgodnie z naszym WSO, dostanie 

punkty karne (-5)” 

 
Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka  
 

Rozdz. IX  §36  
 

1. Zasady użytkowania przez uczniów telefonów komórkowych na terenie Szkoły:  

1) wprowadza się zakaz korzystania z telefonów w czasie zajęć edukacyjnych prowadzonych na 

terenie Szkoły i poza nią; aparaty powinny być wyłączone,  

2) zabrania się wykorzystywania aparatów telefonicznych do robienia zdjęć, filmowania i nagrywania 

rozmów osób bez ich wiedzy i zgody,  

3) dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych w nagłych wypadkach 

dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i innych przypadków losowych.  

2. Naruszenie zasad korzystania z telefonów komórkowych podlega karze ujętej w WSO.  

3. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży aparatu telefonicznego Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności finansowej. 
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 Wywiad z panią Agnieszką Taborek, nauczycielką matematyki w klasach IV – VI SP nr 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W szkole pracuję, bo … lubię dzieci. 

Będąc dzieckiem chciałam zostać … sprzedawczynią w sklepie, gdyż moja kuzynka 

miała swój sklep. 

O zostaniu nauczycielem zaczęłam myśleć … w szkole podstawowej, ponieważ zawsze 

pomagałam słabszym koleżankom w nauce. 

Uczę matematyki, bo … zawsze lubiłam ten przedmiot i matematyka jest interesująca. 

Interesuję się … filmem i ogrodnictwem. 

Moje ulubiona książka z dzieciństwa to … „Ania z Zielonego Wzgórza”. 

Mój ulubiony kolor to … niebieski. 

Moja ulubiona potrawa to … pieczona kaczka z jabłkami. 

Mam … cudowną rodzinę i kochanego psa. 

W wolnych chwilach … spaceruję z psem, czytam i oglądam filmy, spotykam się  

z przyjaciółmi. 

Lubiłam chodzić do szkoły, bo … spotykałam się z rówieśnikami i lubiłam się uczyć. 

Nie lubiłam chodzić do szkoły, bo … (to pytanie pozostało bez odpowiedzi – red.) 

Gdybym nie była nauczycielką, byłabym … podróżniczką i zwiedzała świat. 

Wywiad przeprowadził: Filip Mrozowski, 5c  

 

 

 

 
 

 

 Zapytaj.pl.      .   
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10 ciekawostek o …tłustym czwartku  
 

Tłusty czwartek… 

 

1.  …jest świętem ruchomym. 

2.  …przypada w ostatni czwartek przed postem. 

3. … jest znany także jako zapusty. 

4. Inna nazwa tego dnia to combrowy czwartek (czytaj: kombrowy). 

5. Symbolami są pączki i faworki. 

6. Dawniej w tłusty czwartek pączki nadziewano mięsem (słoniną, boczkiem). 

7. Władysław Broniewski napisał wiersz o tym wspaniałym dniu pt. „Tłusty czwartek”. 

8. Staropolskie przysłowie mówi: Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa 

uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła. 

9. Znany jest przesąd, że ten, kto nie zje w tłusty czwartek ani jednego pączka, będzie 

skazany na niepowodzenia w przyszłości. 

10. Dawniej istniał zwyczaj wkładania do jednego z pączków orzeszka lub migdała. Kto na 

niego trafił, miał cieszyć się dostatkiem i powodzeniem. 
 

Więcej o tłustym czwartku: pl.wikipedia.org/wiki/Tłusty_czwartek 
                                                                                             

 Wyszperał w Internecie: Filip Mrozowski, 5c 
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Koniec karnawału tuż, tuż…  
Wiersze i rymowanki z okazji tłustego czwartku, czyli zabawne, wesołe teksty, w sam raz  

do wiadomości SMS czy maili, oddające radosny nastrój tego dnia. 

 

Był sobie mały, tłuściutki pączek. 

Był okrąglutki i nie miał rączek. 

Z wierzchu miał piękną, chrupiącą skórkę, 

a w środku dziurkę na konfiturkę! 

 

Dziś tłusty czwartek mamy, 

pyszne pączki pożeramy. 

Choć ja faworki wolę, 

kilka sobie zjeść pozwolę 

 

Góra pączków, za tą górą, 

tłuste placki z konfiturą, 

za plackami misa chrustu, 

bo to dzisiaj są zapusty.  

Jedz, jedz dużo pączków, 

pączków i faworków. 

Nie przejmuj się brzuchem, 

niech nie będzie maluchem! 

 

 

 

 

 

 

Pyszne są pączusie z różanym nadzieniem, 

także te z budyniem bardzo sobie cenię. 

Na te z marmoladą patrzę kosym oczkiem, 

a gdyby tak zrobić je z wędzonym boczkiem? 

 

Walentynki -  
coroczne  święto zakochanych  

przypadające 14 lutego. Nazwa 

pochodzi od Św. Walentego. 

Zwyczajem tego dnia jest 

wysyłanie listów miłosnych 

pisanych wierszem lub 

kupowanie miłosnych 

upominków. 
 

 

Wiersze miłosne  wybrały: Matylda Kubicka i Julia Nowak z 5a 
 

Chcę żyć i żyć będę  

Chcę kochać i kochać będę  

Chcę śmiać się i śmiać się będę  

Chcę ciebie i ciebie zdobędę! 

 

 

Kocham twoje ładne oczy  

Kocham kolor twych warkoczy  

Kocham twoją rączkę białą  

Ciebie, miła, kocham całą! 

 

 

Kocham, kocham ja szalenie!  

Kochać, kochać to marzenie.  

Kochaj, kochaj Ty mnie też. 

Ja Cię kocham, przecież wiesz! 
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Moja podróż do Anglii 

fotoreportaż Oli Niewiadomskiej z 5e 
 

W czasie ferii odwiedziłam Londyn. Były to szalone 4 dni, najbardziej fantastyczne w moim 

życiu! Z Polski wyleciałam 16 stycznia o 6:00, więc na lotnisku byłam już o 4.30 Leciałam 

samolotem Airbus A320 linii lotniczych WIZZAIR.   

                                                                                                                              

Lot trwał dwie 

i pół godziny,  

lecz czas zleciał 

mi bardzo szybko. 

 

Wylądowaliśmy o 

7:30 miejscowego 

czasu na lotnisku 

w Luton. 

Odebraliśmy 

walizki, a później czekaliśmy na taksówkę. Tego samego dnia 

dotarliśmy do Surbiton, gdzie mieszka moja ciocia. Następnie 

pojechaliśmy pociągiem na Camden Town (to dzielnica z 

mnóstwem targów i pomników).  

Kupiłam tam obudowę na telefon, której nie ma w naszym kraju, a bardzo chciałam ją mieć, 

kolorowe długopisy oraz słodycze. 

Następnego dnia pojechaliśmy do centrum Surbiton, 

gdzie było mnóstwo atrakcji. Zjedliśmy w restauracji 

lunch, a później wybraliśmy się na mecz rugby. Kupiłam 

na pamiątkę piłkę, na której dostałam autograf od 

gracza z drużyny Harlequins. Do domu cioci wróciliśmy 

wieczorem.  

 

Trzeciego dnia zwiedziliśmy Londyn. 

Zobaczyłam London Eye oraz Big Ben, piłam 

pyszną gorącą czekoladę w jednej z 

londyńskich kawiarni, kupowałam pamiątki…  

I tak po tych przygodach czas wracać. 

Samolot wystartował o 14:20 W końcu lecimy! 

Bardzo mi się podobał ten kraj. Szkoda było 

wyjeżdżać! 
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„Zniszcz ten dziennik” KeriSmith 
 

    Ta książka jest na pierwszym miejscu  

z dziesięciu najlepiej sprzedających się 

artykułów w salonach empiku. Nie jest to 

typowy dziennik, raczej specjalna książka, 

której celem jest kreatywna destrukcja.  

W tym dzienniku nie chodzi o to, by go 

zniszczyć od razu (jak mówi tytuł), ale 

trzeba wykonywać zadania lub wyzwania 

(np. malowanie językiem, sprzedaj tę 

stronę, zbieraj kłaczki z kieszeni). 

Wyzwania czasem są dosyć proste,  

a czasem trudniejsze, ale zawsze 

wymagają sporej wyobraźni. „Zniszcz ten 

dziennik” kosztuje ok. 20 zł, ale naprawdę 

warto go kupić. Bardzo go polecamy  

i zachęcamy do zakupu.  
 

Filip Mrozowski, 5c i Natalia Kierzkowska, 5d 

 
 

BRUCE LEE  

Lee Jun Fan 
 

     Na pewno każdy słyszał o tym człowieku. Był mistrzem 

chińskich sztuk walki ale i aktorem.  Od najmłodszych lat brał 

udział w przedstawieniach teatralnych, grał w filmach  
i uczył się sztuk walki. Do rozpoczęcia ich trenowania 

przyczyniło się pobicie go przez członków ulicznego gangu.  

     W wieku 18 lat Bruce często popadał w konflikty z policją. 

Rodzice zasugerowali mu wyemigrowanie do USA. 

Zamieszkał w chińskiej dzielnicy San Francisco, gdzie 

pracował w restauracji, a także jako nauczyciel tańca. 

Założył głośną szkołę kung fu. Był mistrzem dla tysięcy 

młodych ludzi na całym świecie. Mówiło się o nim, że jest 

niepokonany - znał wszystkie wschodnie techniki walki. 

Niektórzy twierdzą, że potrafił zabić jednym ciosem. Zagrał 

w takich filmach, jak: Wejście smoka, Droga smoka, 

Wściekłe pięści,  Wielki szef.  

     Bruce Lee zmarł w 1973 r. W jaki sposób, nie wiado-
mo. Istnieje wiele hipotez i legend na ten temati, m.in. taka, 

że wszystkiemu winni mnisi z klasztoru Shaolin, którzy to mieli 

zabić go „ciosem wibrującej pięści” za ujawnienie tajemnic 

kung fu. 
                                                           Mateusz Lewandowski, 6e 
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Na wesoło… 

Bałwan – przypominająca w ogólnym zarysie człowieka 

figura wykonana ze śniegu, symbolizująca zimę. 

Lepienie bałwana jest popularną zabawą. 

Tradycyjny bałwan składa się z trzech kul śniegowych 

ustawionych na sobie, tworzących głowę, tułów i nogi. 

Oczy, usta i guziki wykonuje się z węgielków, nos 

z marchewki, ręce z patyków, natomiast nakrycie głowy 

stanowi garnek bądź wiadro. Czasami bałwan trzyma 

też miotłę.                                                                                       Za:pl.wikipedia.org/wiki/Bałwan_śniegowy 

 
 

„Szatnię”  r edagują  członkowie  koła dziennikar skiego:  
Nina Morze, Matylda Kubicka, Julia Nowak,  Aleksandra Niewiadomska, Mateusz Kwiatkowski, Bartosz Rutkowski, 

Mateusz Lewandowski, Filip Mrozowski, Michał Karolewski 
 

Opieka redakcy jna :Iwona Blank         
 

Zdjęcia: archiwum domowe, internet 
 

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

Mój Przyjaciel Pies 
      
    Mój pies ma na imię Maks. Ma około 3,5 roku.  To 

sznaucer miniaturowy. Kiedy go dostałam, bardzo się 

ucieszyłam. Był super! Miał zaledwie 2 miesiące.  

Po kilku dniach zaczęłam go uczyć komend siad, leżeć  

i daj łapę. Lubię bawić się z nim. Maks  najbardziej lubi, 

gdy mu się chowam, wtedy on mnie szuka i głośno 

szczeka. Codziennie daję mu chrupki i wodę do miski.  

Uwielbia swój przysmak, czyli ciastko. Gdy czegoś 

potrzebuje, to piszczy. Cieszy się, kiedy wracam do 

domu. Uwielbiam tego zwariowanego zwierzaka. 

 
         Julia Nowak, 5e 

  
 


