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1. Gdzie Pan najczęściej spędzał czas na przerwach? 

Gdy tylko mieliśmy możliwość, to z kolegami graliśmy w piłkę na boisku. 

2. Co najbardziej wtedy Pana interesowało? 

Od dziecka interesowałem się sportem i historią. 

3. Jak wyglądała nasza szkoła za Pana czasów? 

Szkoła wtedy to obecny budynek biblioteki. Ubikacje znajdowały się na zewnątrz. Nie 

było sali gimnastycznej, stołówki itp. 

4. Kto był Pana wychowawcą w klasach I-III i IV-VIII? 

I-III - Pani Danuta Szulc 

IV-VIII - Pani Maria Stępczak 

5. Ile osób było w Pana klasie? 

Średnio 25 osób. 

6. Jaki przedmiot był dla Pana najciekawszy? 

Zdecydowanie w-f oraz historia (uczył mnie Pan Maciej Włodarski) oraz geografia. 
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Mój ukochany zwierzak to pies. Wabi się 

Perła. Uwielbia bawić się swoją zabawką 

- piłką. Jego przysmaki to mokra, ale 

i sucha karma. 

Ania Jenczak 

 

 

 

 

Mój pupil wabi się Tofik . Jest to mały 

piesek rasy Yorkshire Terrier . Jego maść jest 

stalowo - brązowa i zamiast sierści ma włosy 

, tak jak ludzie . To bardzo miły i zabawny 

piesek . Lubi się z nami bawić w nogę tzn. 

rzucamy jego żółtą piłeczkę a on łapie jakby 

był na bramce .Nauczył go tego dziadek . 

Jest pieszczoszkiem , chce aby go głaskać 

i przytulać . Lubi spać na sofie albo na 

kołderce u mojego brata Mikołaja na łóżku 

.Kocha spacery chociaż najbardziej lubi być na podwórku , bo wtedy nie potrzeba smyczy . 

Tutaj jest bardzo odważny nawet hałaśliwy jak ktoś przechodzi obok nas lub chce wejść . Za 

to bardzo nie lubi fryzjera i kąpieli , cały się wtedy trzęsie . Tofik jest moim przyjacielem 

i bardzo go kocham. 

Patryk Polcyn 

 

Mój psiak ma na imię Malibu. Jada głównie suchą 

karmę, poza tym lubi jeść świeże owoce i warzywa, ale 

najbardziej gotowanego kurczaka. Lubi bawić się 

ulubioną piłeczką. Boi się mojej młodszej siostry, która 

ma dopiero roczek i wszędzie za nim chodzi. Nie lubi się 

kąpać. 

Milena Kordek 
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KWIECIEŃ 
Kwiecieo - nazwa tego miesiąca pochodzi od rozkwitających kwiatów. Dawniej kwiecieo 

nazywano zwodzikwiatem. Kwiecieo czwarty miesiąc w roku, według kalendarza 

gregoriaoskiego ma 30 dni. Kwiecieo jest wiosennym miesiącem na półkuli północnej, a 

jesiennym na półkuli południowej .Kwiecieo zawsze zaczyna się w ten sam dzieo tygodnia co 

lipiec, a w latach przestępnych dodatkowo także co styczeo. Nazwa miesiąca pochodzi od 

kwitnących wtedy kwiatów. Dawniej używane były również nazwy: łżykwiat (lub łudzikwiat), 

brzezieo – od brzozy i dębu. Kwiecieo to znów rdzennie polska nazwa miesiąca, w którym 

wszystko rozkwita. Poza Polską zwykło się go określad nazwami pochodzącymi od łacioskiej 

nazwy Aprilis (ang. April, fr. Avril). Stąd używana również w Polsce nazwa pierwszego dnia 

kwietnia – prima aprilis. 

Ola Tomaszewska i Ewa Nowacka 

http://www.wikipedia.pl 

 

Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. 

Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zubożeje. 

Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj. 

Pogody kwietniowe - słoty majowe. 

Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.

http://www.wikipedia.pl/
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„Z czym kojarzy 

się słowo wiosna” 

Zielony 

kolor 

Wielkanoc 

Ciepło 

Radość Kwiaty 

Tęcza 

Zielona 

trawa 

Motyle 

Bociany 

Drzewa 

Zwierzęta 

Słońce 

Kolor 

żółty 

Urodziny 

Liście 

Ola Tomaszewska 

i Ewa Nowacka 
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KALENDARIUM 
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Smacznego jajka, Świąt jak z bajki 

I niech Wam zając przyniesie podarki. 

Pięknej święconki, udanych wypieków, 

Żeby ten czas był najmilszy na świecie. 

I taka tradycja jest w tym kraju, 

Żeby w śmigusa Was zmoczyć miało. 

Życzy 

REDAKCJA 
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INTERNET  WRÓG CZY PRZYJACIEL? 
 

Młodym ludziom trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez Internetu. Około 30% 

nastolatków pozostaje online cały czas niezależnie od miejsca pobytu, a 93,4% codziennie 

korzysta z Internetu w domu (badania Nastolatki 3.0 – NASK, 2016). 

Jak wynika ze statystyk internetowych, ogółem niemal jedna trzecia (32%) polskich dzieci 

w wieku 7–18 lat miała kontakt z erotyką i pornografią w Internecie. Starsza młodzież miała 

styczność z takimi materiałami częściej, ale nawet w przypadku dzieci w wieku 7–12 lat 

było to 27% (Megapanel PBI dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, 2015). 

Jednocześnie aż 23% rodziców w ogóle nie rozmawiało z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci, 

a spośród tych, którzy to robili, tylko połowa poruszała temat niebezpiecznych treści 

(Orange,2016). 

  

10 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu:  

1. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego, 

2. Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób, 

3. Ostrożnie pobieraj pliki z sieci, 

4. Unikaj klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail, 

5. Nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłaj swoich zdjęć, 

6. Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych, 

7. Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr, 

8. Czytaj regulaminy, 

9. Sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL, 

10. Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje. 

http://www.komputerswiat.pl/nowosci/bezpieczenstwo/2011/48/10-zasad-bezpiecznego-korzystania-z-internetu.aspx 

 

 

 

 

http://www.komputerswiat.pl/nowosci/bezpieczenstwo/2011/48/10-zasad-bezpiecznego-korzystania-z-internetu.aspx
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NETYKIETA 

Kontakty międzyludzkie 
Nie obrażaj nikogo, staraj się tego nie czynić publicznie nawet gdy masz  ku 

temu powody. Zanim publicznie kogoś ocenisz w jakikolwiek sposób, przemyśl 

to na spokojnie i dwukrotnie. 

Zwracaj uwagę raczej bezpośrednio danej osobie niż publicznie (zostanie lepiej 

odebrana i nie jako atak), chyba że jest to osoba już wyjątkowo łamiąca 

wszelkie reguły (i robi to też publicznie) i po wcześniej osobiście zwróconej jej 

uwadze nie zareaguje. 

Jeśli się zwracasz do danej konkretnej osoby raczej pisz zaimki dużą 

literą: "Ty", "Ci", "Tobie"... a nie "ty" itp. 

Swoje opinie wyrażaj zawsze w sposób kulturalny. 

Pamiętaj zawsze, że nie jesteś sam jeden na świecie i że nie jesteś 

najważniejszy. 

Sieć 
Jeśli nie musisz, to nie ściągaj dużych plików z Internetu takich jak mp3 i filmy, 

gdy np. możesz po prostu ten film pożyczyć od kolegi następnego dnia. Po 

prostu nie ściągaj bezmyślnie plików. 

Jeśli nie musisz, to nie utrudniaj i nie uprzykrzaj życia innym 

użytkownikom sieci. 

Nie zakładaj sobie "ot tak" bez konkretnej potrzeby kont e-mail lub www więcej 

niż rzeczywiście potrzebujesz. 

Ku przestrodze 
Pamiętaj, że tak na prawdę w Internecie nikt nie jest anonimowy! Zawsze 

można dojść do tego kto, skąd, kiedy, gdzie i co. 

Nie ma jako-takich odgórnych czysto prawnych zasad obowiązujących w 

Internecie, ani "cyberpolicji" na każdym  kroku, lecz pamiętaj, że tu 

społeczność broni się sama i też nieraz mogą Cię spotkać niemiłe konsekwencje 

ze strony innych użytkowników lub administratorów. 

Zawsze zapisuj sobie swoje hasła żebyś ich nie zapomniał, pilnuj ich i nie 

udostępniaj nikomu. 
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LOGPEDA RADZI 

 

 

 

Zestaw ćwiczeń do utrwalania wymowy głoski „rz” 

 

Głoska „ ż/rz” 

 • w sylabach: 

 ża, żo, że, żu, ży 

 a-ża, o-żo, e-że, u-żu, y-ży 

 żaża, żożo, żeże, żużu, żyży  

żasz, żosz, żesz, żusz, żysz 

 • w wyrazach: 

 żaba, rzeka, żubr, żebra, żakiet, żarówka, żuk, żyrafa, żona, żuraw, żyła, żyto, żonkil, żółty, 

żyrandol, żurnal, rzemień, rząd, itp; 

 korzenie, waży, wieża, warzywa, orzech, jarzyny, parzy, morze, wierzy, duży, boży, róże, 

różowe, jarzębina, itp.; 

 • w wierszach:  

„Podróże żółwia żeglarza”  

Żółw – podróżnik żywo wierzy, 

Że żaglówką świat przemierzy. 

Różne plaże, rzeki mija.  

Duże morza żółw podbija. 

Żywa jednak to opinia,  

Że podróżnik wyolbrzymia. 

I te żółwie „morza duże”  

To nie morza, a kałuże. 
Grażyna Domagalska 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetę „Byle do dzwonka…” redagują uczniowie:  

Anna Jenczak, Zuzanna Matecka i Martyna Wyrzykiewicz, Aleksandra Tomaszewska, Ewa 
Nowacka 

opiekun, skład komputerowy, zdjęcia : 
p.  A. Skrzypczak , p. G. Domagalska i p. I.Pruchnik 
adres email:  
byledodzwonka2014@interia.pl 
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KONKURS 
W poprzednim numerze zwyciężyli:  

OLIWIA NIKA, KL. III A 

 

Coś dla młodych pisarzy…. 

 

SZKOLNY KONKURS POETYCKI: 

WIERSZ O TEMATYCE WIOSENNO-LETNIEJ. 

 

Regulamin konkursu dostępny w bibliotece multimedialnej, 

u pani A. Skrzypczak 


