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W tym numerze:
 Ogólnopolski projekt Przystań w sieci
 Program Twoje Dane - Twoja Sprawa
 Wierszyki o lecie
 Szuflada
Twórcze pasje uczniów
Prace plastyczne Mai Blak 1b, Huberta Jakóbika 2b oraz uczniów klasy 2a, 2b, 3a

 Gorąco polecam
Karolina Wilk 2b, Oliwia Kiszka 2b i Wiktoria Garbień 2b o swoich ulubionych książkach

 Humor
 Wakacyjne zagadki
 Kolorowanki

Zespół redakcyjny: Karolina Wilk 2b, Oliwia Kiszka 2b, Wiktoria Garbień 2b, Maja Blak 1b, Hubert Jakóbik
2b, Zuzanna Światłoń 6a, Kinga Sroka 6a
Opiekunki Naszej Dwójki: Aleksandra Łakomy, Katarzyna Tyrpa
Czekamy na Wasze: życzenia, pozdrowienia, ciekawe artykuły, wiersze i opowiadania „z szuflady”, prace
plastyczne, oryginalne pomysły, relacje z ciekawych i ważnych dla Was wydarzeń, wszelkie uwagi
Zapraszamy do współpracy w redagowaniu Naszej Dwójki.
Piszcie do nas na adres gazetkanaszadwojka@gmail.com
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OGÓLNO POLSKI PROJEKT
PRZYSTAŃ W SIECI
W tym roku szkolnym nasza szkoła
przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu
Edukacyjnego
Przystań
w
sieci
dotyczącego bezpieczeństwa online
i
odpowiedzialnego
korzystania
z Internetu, zorganizowanego przez
Facebook, NASK oraz UNICEF Polska.
Projekt skierowany był uczniów klas
siódmych i ósmych szkoły podstawowej
oraz ich nauczycieli i składał się z kilku
różnych inicjatyw tj. kursy e- lerningowe
dla nauczycieli, kursy e-lerningowe dla
uczniów, tematyczne konferencje dla
nauczycieli wzbogacające wiedzę na temat
bezpieczeństwa sieci, dzień świadomego
korzystania z Internetu oraz konkurs
na
projekt
społecznej
kampanii
informacyjnej.
W
projekt
oprócz
nauczycieli: Aleksandry Łakomy i Anny
Bargieł zaangażowali się uczniowie klasy
7a, którzy wzięli udział w szkoleniu
Cyberprzemoc i zdając pozytywnie test
sprawdzający wiedzę otrzymali certyfikat.

PROGRAM
TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła
brała udział w XI edycji Ogólnopolskiego
Programu Edukacyjnego „Twoje Dane –
Twoja Sprawa”, mającego na celu
uświadomienie
uczniom,
rodzicom
i
nauczycielom,
jak
ważna
jest
w dzisiejszych czasach ochrona wszystkich
naszych danych i bezpieczeństwo w sieci.
Nasza szkoła jest jedną z trzystu Szkół
w Polsce uczestniczących w Programie
„Twoje
Dane
–
Twoja
Sprawa"
prowadzonego przez Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Jest on
realizowany nieprzerwanie od 2009 roku
pod honorowym patronatem Ministra
Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw
Dziecka. Ideą Programu jest podniesienie
kompetencji pedagogów i nauczycieli, oraz
edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają
chronić dane osobowe w realnym, jaki
w cyfrowym świecie.
W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole
odbyło się wiele wydarzeń mających na
celu zdobywanie wiedzy na temat ochrony
danych osobowych. Niektóre z nich
przypomnimy poniżej.
W
listopadzie
obchodziliśmy
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka,
każdy uczeń miał możliwość zapoznania się
z prezentacją multimedialną uczącą,
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iż każdemu dziecku, niezależnie od koloru
skóry czy pochodzenia przysługują takie
same prawa.

Styczeń natomiast był miesiącem,
w którym obchodziliśmy XV Dzień Ochrony
Danych Osobowych. Z tej okazji uczniowie
grali w specjalnie przygotowaną grę
planszową.

Ponadto w ciągu roku uczniowie brali udział
w wielu lekcjach wychowawczych, podczas
których rozmawiali o bezpieczeństwie
w świecie realnym, jak i cyfrowym
i uświadamiali sobie dlaczego powinni
ograniczać ilość informacji podawanych
o osobie innym, szczególnie osobom
poznanym w Internecie.
Zdobyta wiedza została przez uczniów
utrwalona poprzez wykonywanie ulotek
dotyczących omawianych zasad.

W
lutym
w
ramach
programu
obchodziliśmy
Dzień
Bezpiecznego
Internetu. W tym dniu odbyła się audycja
radiowa składająca się z wierszy i piosnek
dotyczących
zasad
bezpiecznego
korzystania z Internetu.

NASZA DWÓJKA

3

Udział w Programie „Twoje Dane – Twoja
Sprawa” dał możliwość poszerzenia swojej
wiedzy, a także przyczynił się do wzrostu
świadomości na temat ochrony danych
osobowych.
Chcielibyśmy, aby zbliżające się wakacje
były dla Was bezpieczne również podczas
korzystania z Internetu, dlatego jeszcze raz
przypominamy Wam zasady o których
powinniście zawsze pamiętać!
1) Nie udostępniaj informacji o sobie
nieznajomym w Internecie!
2) Nie udostępniaj danych i wizerunku
innych osób w Internecie!
3) Nie podawaj nikomu haseł do swoich
kont!
4) Pamiętaj, że dane raz wrzucone
do Internetu pozostają tam na zawsze!
5) Pamiętaj, że nikt nie jest anonimowy
w Internecie!
6) Czytaj regulaminy!
7) Czytaj komunikaty poprzedzające
instalację gier czy aplikacji!
Joanna Sołtys

WIERSZYKI O LECIE
Jerzy Kierst, Pożegnanie
Żegnam Cię, Przyjaciółko!
Wyjeżdżam na dwa miesiące,
bo mam spotkanie z jaskółką
i z pewnym żukiem na łące.
Ty byłaś ze mną długo przez jesień, zimę i wiosnęteraz się rozstaniemy…
Ścieżka mnie woła pod sosnę.

Byłaś mi wierna i wiele
dobrego dla mnie zrobiłaś.
Jestem twym przyjacielem,
a przyjaźń - to wielka siła.
Uczyłaś mnie świata i życia,
jakie ma człowiek zadania,
bo rozum ma do zdobycia,
a serce do ukochania.
Wyjeżdżam. Woła mnie ścieżka.
Jezioro mruga wesoło.
Bądź zdrowa. Wrócę we wrześniu.
Za wszystko dziękuję Ci, Szkoło!
Ludwik Jerzy Kern,
Wynalazek na piątkę z plusem
Powiedział mi kiedyś mój tata
I miał jak się zdaje, rację,
Że największym wynalazcą wszechświata
Był ten,
Co wynalazł Wakacje.
Smutno by było na świecie
Bez tego wynalazku.
Stwierdzicie to sami, kiedy będziecie
Nad rzeczką gdzieś
albo w lasku.
Tak świetnie w dodatku się składa
(największe to dojrzą matoły),
Że okres Wakacji akurat wypada
na czas niechodzenia do Szkoły.
Gdyby na przykład w innym terminie
Miały mieć miejsce Wakacje,
Byłyby chyba kłótnie w rodzinie
i spore komplikacje.
A tak, żyć mogą w klimacie zgody
Wakacje i Nauka…
Życzę Wam wszystkim pięknej pogody
i niech Wam kukułka kuka!
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Konstanty Ildefons Gałczyński, Jutro
popłyniemy
Jutro popłyniemy daleko,
jeszcze dalej niż te obłoki,
pokłonimy się nowym brzegom,
odkryjemy nowe zatoki,
nowe ryby znajdziemy w jeziorach,
nowe gwiazdy złowimy na niebie,
popłyniemy daleko, daleko,
jak najdalej, jak najdalej przed siebie.
Starym borom nowe damy imię,
nowe ptaki znajdziemy i wody,
posłuchamy, jak bije olbrzymie,
zielone serce przyrody.

SZUFLADA - TWÓRCZE PASJE UCZNIÓW
Maja Blak klasa 1b

Hubert Jakóbik klasa 2b

NASZA DWÓJKA

5

Prace uczniów klas I-III
Klasa 1a

Klasa 2b

Klasa 2a
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Klasa 3a

Moja ulubiona książka to Czerwone Krzesło
z serii Magiczne Drzewo,
autorstwa
polskiego pisarza Andrzeja Maleszki.
Opowiada o współcześnie żyjącej, trójce
dzieci i magicznym krześle spełniającym
życzenia… Tosia, Filip i Kuki, główni
bohaterowie, wyruszają w daleką, pełną
niebezpieczeństw podróż, w trakcie której
dom zacznie latać, a ciotka zmieni się
w … no właśnie. Nie zdradzę Wam tego ani
kilku innych szczegółów. Przeczytajcie
sami. Gorąco polecam i zachęcam do
przeczytania nie tylko Czerwonego Krzesła,
ale również następnych części: Olbrzym,
Pojedynek, Gra, Tajemnica mostu.
Karolina Wilk 2b

GORĄCO POLECAM
W przedwakacyjnym numerze Naszej
Dwójki, zachęcają do przeczytania ich
ulubionych książek: Karolina Wilk 2b,
Oliwia Kiszka 2b i Wiktoria Garbień 2b.

Moja ulubiona książka to Mopsiak tańczy
na lodzie Pameli Butchart – szkockiej
autorki literatury dziecięcej. Opowiada
ona o przygodach mopsa o imieniu
Mopsiak, który dostawszy w prezencie
łyżwy i piękny , błyszczący strój
postanawia wziąć udział w konkursie
Zwierzaki na lodzie i … wygrać!!!
To bardzo trudna rywalizacja dla pieska
o krótkich nóżkach, zwłaszcza jeśli ktoś
chce mu przeszkodzić w zrealizowaniu
marzenia. Jak zakończy się konkurs?
Czy Mopsik wygra? Jak zakończy się jego
przygoda z łyżwami? Czy warto być
ambitnym za wszelką cenę? Na te
wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź
właśnie w tej książce! Gorąca polecam
Wiktoria Garbień 2b
Cześć ! Chciałabym Wam opowiedzieć
o mojej ulubionej książce pt. Misia i jej mali
pacjenci.
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Jej autorką jest Aniela CholewińskaSzkolik. Misia to mała 7 - letnia
dziewczynka, kochająca zwierzątka. Jej
życie jest pełne przygód, lecz ma ona
pewien sekret, o którym mało kto wie.
Uwaga ! Uwaga! Umie ona rozmawiać ze
zwierzętami ! Ma również klinikę dla
zwierząt, którą zbudował jej tata.
Dziewczynka, wraz ze swoim pieskiem
Popikiem, ratuje wszystkie zwierzaki
potrzebujące pomocy a zagubionym
znajduje dom. Bardzo zachęcam Was
doprze czytania tej książki, ponieważ jest
ona cudowną opowieścią o dziewczynce,
która kocha zwierzęta.

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi
ze szkoły.
 Tato, Ty to masz szczęście do
pieniędzy.
 Dlaczego?
 Nie musisz kupować książek na przyszły
rok - zostaję w tej samej klasie.
 Jasiu czy lubisz chodzić do szkoły?
 Tak, bardzo lubię. I lubię wracać ze
szkoły. Nie lubię tylko tego czasu
między pójściem a przyjściem.

Oliwia Kiszka 2b

HUMOR
Nauczyciel wyjaśnia na lekcji:
 Ciepło sprawia, że rzeczy zwiększają
swoją objętość, zimno - że się kurczą.
Możecie podać jakieś przykłady?
 Wakacje są dłuższe od ferii zimowych.
Zakończenie roku szkolnego.
 Życzę wam wesołych wakacji i żebyście
za rok wrócili mądrzejsi - mówi
nauczyciel.
 Nawzajem odpowiada młodzież.

Przewodnik w zamku zwraca uwagę
uczestniczce wycieczki:
 Proszę nie siadać na tronie Ludwika
Filipa!
 Niech się pan nie złości. Jeśli przyjdzie ustąpię mu.

WAKACYJNE ZAGADKI
W czereśniowych kolczykach
po sadach pomyka.
Z kosiarzami trawę kosi
i wakacje nam przynosi.
Bardzo ciepłym jest miesiącem,
kocha lato, kocha słońce.
Piękne lipy oprócz cienia
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użyczyły mu imienia.

KOLOROWANKI

Miesiąc pracowity,
żniwiarz zawołany.
Pozostawia rżyska,
gdzie szumiały łany.
Białe, czarne lub czerwone,
maleńkie kuleczki.
Rosną sobie na krzaczkach.
Wiesz już co?
W sadzie koło domu
dojrzewają wcześnie
słodkie lata kolczyki,
czerwone…………..
Większe od poziomek
słodziutkie, czerwone,
w dżemach i kompotach
wprost nieocenione.
W czerwonej sukience lata
śliczna panna piegowata,
która, gdy zajdzie potrzeba,
leci do nieba,
po kawałek chleba.
Latem go słuchają
łąka, pole, rzeczka,
zimą za kominkiem
gra na swych skrzypeczkach.
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