
Internet to dobra sprawa, 
samo szczęście i zabawa, 
lecz nie każdy o tym wie 

- bezpieczeństwo liczy się. 
Zyguś i Gabrysia 

 

Uczniowie z zaciekawieniem brali udział w 
spotkaniu z p. Michałem Weberem 

Redakcja „Kleksa” podczas analizy ankiet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SŁOWO WSTĘPNE 

 

 Na początek chcielibyśmy wyjaśnić Czytelnikom 
skąd wziął się pomysł wydania tego dodatku. W lutym redakcja 
„Kleksa” przystąpiła do udział w konkursie „Bądź bezpieczny w 
sieci” zorganizowanym przez juniormedia z okazji Dnia 
Bezpiecznego Internetu.  

Przystąpienie do konkursu wymagało podjęcia szeregu 
działań na terenie szkoły. Uczniowie 
przeprowadzili wśród swoich 
rówieśników ankietę, sprawdzającą ich 
wiedzę o bezpiecznym korzystaniu z 
Internetu.  

Mieliśmy możliwość 
skorzystania z wizyty w naszej szkole 
eksperta – wolontariusza Fundacji 
Orange p. Michała Webera, który 
ciekawie przedstawił uczniom 
podstawowe zasady bezpieczeństwa w 
sieci. 
 W Dodatku są opisane 
szczegółowo wszystkie podjęte przez 
nas działania związane z 

bezpieczeństwem w Internecie.  
Redakcja 

 
Bezpieczeństwo w Internecie 

 
Dnia 21 lutego b.r. do naszej szkoły przyjechał 

p. Michał Weber - wolontariusz Fundacji Orange.  
Na początku wraz z p. Michałem omówiliśmy 

cztery najważniejsze zasady 
bezpiecznego korzystania z Internetu. 
Później obejrzeliśmy kreskówkę. Po 
ciekawym seansie był czas na zadawanie 
pytań. Pan Michał na wszystkie z chęcią 
odpowiadał.  

Po zakończonym spotkaniu 
zaprosiliśmy pana Webera do siedziby 
gazetki „Kleksa”. Mogliśmy zadawać 
panu Michałowi wszystkie nurtujące nas 
pytania. Niektóre pomysły naszego 
gościa wykorzystaliśmy w bieżącym 
numerze „Kleksa”. Dziękujemy za 
pouczające spotkanie. 

Jeśli podczas korzystania z 
Internetu wydarzy się coś, co Cie 
zaniepokoi możesz szukać pomocy pod 
adresami:  

http://helpline.org.pl/   
www.dzieckowsieci.pl 

Martyna;) 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

 
 

 
 
 

 
 

 

Umowa z rodzicami 
  
Po przeprowadzeniu ankiet 
dotyczących bezpieczeństwa w sieci 
nasza redakcja dogłębnie je 
przeanalizowała.  

Niestety, okazało się, że wiele 
uczniów surfuje w sieci nie ustalając 
wcześniej reguł korzystania z Internetu 

z rodzicami. Aby nasi czytelnicy 
mogli ustalić z opiekunami zasady, 

na których będą mogli bawić się i pracować przy 
komputerze na stronie internetowej naszej szkoły oraz w 
dzienniku elektronicznym - Librus zamieścimy linki do 
specjalnych umów. Podpisując je, zgodzicie się na warunki, 
które stanowi kontrakt, a stosując je w życiu nie wydarzy się 
nic złego podczas wirtualnych wędrówek.  

Maja                               
   

  
Wirtualne szkolenia 

 Jeśli chcecie poznać 
zasady bezpiecznego 
korzystania z Internetu, 
istnieje możliwość wzięcia 
udziału w specjalnym 
wirtualnym kursie, dającym 
wiedzę na ten temat. Istnieją 
trzy kategorie: wykłady dla 

rodziców, uczniów i 
nauczycieli. Po ukończeniu 
kursu chętni mogą 

wydrukować dyplom oświadczający, że właściciel 
potrafi umiejętnie korzystać z Internetu. 
Są one pod adresem: fdn.pl/kursy      

Maja 
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Uczniowie bardzo chętnie odpowiadali 
na pytania zawarte w ankietach 

Jak cz ęsto zmieniasz swoje hasła do logowania (np. do mail a, 
serwisów społeczno ściowych, komputera) 
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Czy rozmawiasz z rodzicami / opiekunami o tym co ro bisz w 
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Bardzo lubimy 

wyzwania, więc podjęliśmy się 
przeprowadzenia ankiety nt.  
„B ądź bezpieczny w Internecie”.
 Było to dla nas zupełnie 
nowe doświadczenie, gdyż 
musieliśmy samodzielnie wykonać 
całe badanie.  

  W naszych redakcyjnych 
czapkach udaliśmy się do 
wybranych klas 4-6 naszej szkoły. 
Była to dopiero połowa sukcesu, 
ponieważ pozostały nam do 
podliczenia wyniki ankiety oraz 
wykonanie wykresów, 
obrazujących stan faktyczny. 

Pytanie 2, 3 i 7 – dotyczą tego, czy dzieci we 
właściwy sposób potrafią zabezpieczyć swój komputer. 
Okazuje się , że najczęściej nie zmieniamy swoich haseł do 
logowania, chociaż są one bezpieczne a nasze komputery 
zawierają właściwe oprogramowanie chroniące nasze 
komputery. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Z pierwszego pytania ankiety wynika, że najczęściej 
uczniowie korzystają z Internetu w domu lub za 
pośrednictwem telefonu bądź innego urządzenia mobilnego. 
Natomiast pytanie 4 ujawniło, że stanowczo zbyt dużo czasu 
„surfujemy” w sieci. Szczególnie w dni wolne zbyt wiele godzin 
zabiera nam Internet. 

 
 
Dwa pytania: 5 i 

6, dotyczą tego, czy nasi 
rodzice wiedzą co robimy 
w Internecie, a także czy 
ustalaliśmy wspólnie 
zasady korzystania z jego 
zasobów. Wyniki są 
niestety alarmujące i 
świadczą o tym, że my 
uczniowie niestety nie 
jesteśmy bezpieczni w 
sieci.  

Olga ☺ 
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Wiktoria i Natalia podczas wywiadu z p. P. Przysło 

   
 
 
 
Nasze redaktorki: Wiktoria i Natalia przeprowadziły 
wywiad z p. Przemysławem Przysło, nauczycielem 
informatyki. 
 
Redakcja: Dzień dobry 
Przemysław Przysło: Dzień 
dobry 
Red.: Jak to się stało, że 
został Pan nauczycielem? 
Marzył Pan o tym w 
dzieciństwie? 
P.P.: Nie, wcześniej 
pracowałem w innym 
przedsiębiorstwie. W szkole 
pracuję od trzech lat. 
Red.: Wiemy, że pracuje Pan 
również w Liceum 
Ogólnokształcącym. 
Chcielibyśmy wiedzieć na 
czym polega różnica 
pomiędzy pracą z dziećmi a młodzieżą? W której z 
tych szkół pracuje się lepiej?  
P.P.: Łatwiej pracuje się w liceum, bo jest tam 
młodzież, która jest od Was starsza. W związku z tym 
łatwiej mi nawiązać z nimi kontakt Mamy też wiele 
wspólnych tematów pozaszkolnych. W podstawówce 
jest zupełnie inaczej. Specyfika pracy polega na tym, 
że wszystkie zagadnienia należy omówić w szczególny 
sposób. 
Red.: Chciałybyśmy w imieniu naszych czytelników 
zadać Panu kilka pytań dotyczących Bezpiecznego 
Internetu. Jak często należy zmieniać hasło na stronach 
internetowych? 
 P.P.: Najlepiej jak najczęściej, ale zasady 
bezpieczeństwa mówią o tym,  żeby zmieniać hasło raz 
na miesiąc. Zwiększy to na tyle poziom 
bezpieczeństwa, że złodziej nie będzie w stanie 
odgadnąć hasła. Jeżeli natomiast przez pół roku ktoś 
nie zmieni hasła, to tak naprawdę nic złego się 
również nie stanie. 
 Red.: Jak powinno się formułować loginy oraz hasła? 
P.P.: Najlepiej, żeby nie były to hasła słownikowe, 
czyli wyrazy, których nie znajdziemy w słowniku. 
Łatwo znaleźć hasło „chleb, koń”,  a hasło 
„Szkoła1812kalafior” nie znajdziemy już tak szybko i 
to jest właśnie hasło bezpieczne. 
Red.:  Czytanie regulaminu przed założeniem konta 
jest konieczne? 
P.P.: Regulaminy są zazwyczaj bardzo długie i szkoda 
nam czasu na ich czytanie, ale są w nich zawarte 
bardzo ważne informacje, na które powinniśmy  
 

 
 
 
 
zwrócić uwagę. Prostym przykładem jest portal 
facebook. Zakładałyście swoje konto na facebooku? 
Natalia: Tak.  

P.P.: A czy czytałaś 
regulamin? 
Natalia.: Nie. Ne czytałam. 
P.P.: No, a jak myślisz co 
dzieje się ze zdjęciami, które 
tam zamieszczasz? Wszystkie 
one stają się własnością 
portalu facebook. Jakie mogą 
być tego konsekwencje? Mogą 
one być np. wykorzystane w 
reklamach bez naszej zgody. 
Red.: Czy wobec tego portale 
społecznościowe typu 
„facebook” , „nasza klasa” są 

bezpieczne? 
P.P.: Bezpieczne, pod 

warunkie , że korzystamy z nich w bezpieczny sposób. 
Na takich portalach nie powinno podawać się swoich 
danych osobowych np. adres zamieszkania, swój i 
rodziny, imię, nazwisko, numer telefonu. Jeżeli takiej 
wiadomości nie podamy złodziej nic nie jest w stanie 
nam zrobić.   
Red.: Czy uważa Pan że Wikipedia to dobre źródło 
wiedzy internetowej? 
P.P.: Tak i nie. Tak dlatego, że jest w niej dużo 
informacji przydatnych i zweryfikowanych.  
Natomiast tak naprawdę to użytkownicy piszą 
wyjaśnienia haseł, ale nie do końca mogą mieć rację. 
Większa część artykułów Wikipedii jest sprawdzona 
przez profesorów, czy innych użytkowników. Trzeba o 
tym pamiętać. 
Red:- Czy uważa Pan, że dzieci powinny zakładać 
konta na portalach społecznościowych bez wiedzy 
rodziców? 
P.P.: Nie. Bez wiedzy rodziców w żadnym wypadku. 
Zawsze rodzic powinien wiedzieć o  wszystkim co 
robicie w Internecie. Tylko wtedy jesteście naprawdę 
bezpieczni. Rodzice powinni też mieć świadomość, że 
jego dziecko kontaktuje się w sieci z innymi ludźmi. 
Często może on po prostu pomóc w tych kontaktach, 
np. gdy nie znamy dobrze języka obcego. Z drugiej 
strony rodzice muszą mieć świadomość konsekwencji, 
jakie niosą ze sobą  kontakty młodych ludzi w 
Internecie. 
Red.: Dziękujemy za rozmowę. Do widzenia.  
P.P.: Dziękuję również. Do widzenia. 
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Przygoda HankiPrzygoda HankiPrzygoda HankiPrzygoda Hanki    
 
-Och, za długo korzystasz z Internetu, Haniu! 
-Oj, Mamo jeszcze pięć minut… 

Następnego dnia w szkole zorganizowano ankietę, 
właśnie o Internecie. Jak dowiedziała się wychowawczyni 
Hani, kl. 5e, klasa  dziewczynki, wypadła nie najlepiej. 
Oczywiście ankieta była anonimowa, lecz ogólne wyniki 
wkrótce poznaliśmy. 
    Hania marzy o tym, by zostać dziennikarką. 
Chodzi na zajęcia kółka dziennikarskiego, które istnieje w 
jej szkole od lat. I właśnie dla tego kółka zostało 
zorganizowane  spotkanie, na którym przybyły gość - 
wolontariusz opowiedział redakcji o bezpiecznym 
„surfowaniu” w Sieci. Gość opowiedział o 4 zasadach 
korzystania z Internetu: 

1.Nie ufaj osobom poznanym w Sieci! 
2.Mów jeśli coś jest  nie tak! 
3.Zabezpiecz swój komputer! 

4.Nie podawaj swoich danych! 
    Gość przedstawił  także prezentację o Sieciakach. 
Zapewniał, że każde dziecko może zostać Sieciakiem, czyli 
osobą znającą i korzystającą z zasad bezpiecznego Internetu. 
Redaktorzy zadali przybyłemu wolontariuszowi kilka pytań, 
na które z chęcią odpowiedział. 
    Hani bardzo spodobało się spotkanie. Nareszcie 
zrozumiała, że nie może tyle czasu poświęcać fikcji, a 
ważniejsze jest życie realne. 

Gabrysia☺ 

Infotaiment 
Infotaiment to pewien gatunek dziennikarski. W 

tym właśnie gatunku mamy za zadanie opowiedzieć coś w 
zabawny sposób, niekoniecznie ma być to prawdą. Ważne 
jest także, aby zaskoczyć odbiorców, doprowadzić ich do 
śmiechu. Musimy jednak uważać, aby nikogo nie urazić. 

Martyna☺ 

Niżej drukujemy przykład infotaimentu: 

 

Sieciuchy czy Sieciaki ? 
21 lutego redakcja „Kleksa” gościnnie brała udział 

w spotkaniu z wolontariuszem, który miał przybliżyć nam 
problem uzależnienia od Internetu. Kiedy otworzyły się 
drzwi klasy, ujrzeliśmy sieciuchy – postaci symbolizujące 
wirusy komputerowe. Niosły one bohatera naszego 
spotkania nad głowami, skrępowanego wirtualnymi 
łańcuchami. Zaskoczyły nas wiadomością, że wolontariusza 
oskarżono o rozprzestrzenianie ostrzeżeń dotyczących 
niebezpieczeństw czających się w sieci.  

Nagle rozległ się strzał. Sieciuchy zniknęły, a oczy 
uczestników spotkania zwróciły się na chłopca siedzącego w 
rogu sali, a właściwie na jego wyciągniętą rękę trzymającą 
telefon komórkowy. Jak się później okazało, pokonał on złe 
wirusy za pomocą aplikacji w telefonie imitujące strzały z 
karabinu. Tą bronią pokonał wirtualne, ale realne 
zagrożenia.  

Maja 

 
 
 

 
Wygrajmy z nałogamiWygrajmy z nałogamiWygrajmy z nałogamiWygrajmy z nałogami    

 
Uzależnienie komputerowe to nowy rodzaj 

nałogu, polegający na ciągłym spędzaniu czasu przy 
komputerze, a zwłaszcza w siecią.  

Objawy takiego uzależnienia to traktowanie 
komputera jako środka na łagodzenie stresu, odczuwanie 
irytacji w sytuacjach innych niż kontakt z komputerem.  

W dzisiejszych czasach przy komputerze spędzamy 
mnóstwo czasu. Można powiedzieć, że komputer służy nam 
we wszystkich dziedzinach życia. Dużo osób wykonuje 
pracę na komputerze, ale po pracy również relaksują się 
przy nim. Najczęściej takie uzależnienia są spotykane u 
dzieci i młodzieży. Wszystkich uzależnionych osób w 
Polsce to, aż 70 % użytkowników.  

Można wymienić kilka nałogów komputerowych.  
Najczęściej spotykamy: 

 uzależnienie od komputera, 
 uzależnienie od Internetu, 
 uzależnienie od gier komputerowych. 

Te nałogi prowadzą do różnych chorób i zaburzeń. 
Największym takim zaburzeniem jest utrata kontaktów ze 
światem realnym. Najgorsze uzależnienie, to uzależnienie 
od gier internetowych. Są one najgorsze, ponieważ 
wzbudzają w dzieciach różne emocje, które w życiu 
naturalnym mogą źle wpłynąć na ich rozwój.  

Jeżeli ty lub osoba Ci bliska ma taki problemy możesz 
skorzystać z pomocy dzwoniąc na numer 725187070 lub 
530187070, które są czynne 24h na dobę przez 7 dni lub 
wejdź na strony takie jak   http://www.terapie-
uzaleznien.pl/oferta/internet. 

Julia☺                                                                                                               
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