
 

 

NUMER 2– listopad   2017 r. DZWONEK   
Kornelówka   

 

 

W tym numerze DZWONKA: 

1. Kornel Makuszyński nasz patron. 

2. Sklepik szkolny. 

3. Odzyskanie Niepodległości—11 listopada. 

4. Uzależnienie od telefonu– jak sobie z nim radzić? 

5. Ciekawostki– dzień owsianki, dzień bezpiecznego kom-
putera. 

6. Nasze zainteresowania. 

7. Co w szkole słychać? Dzień jabłuszka– fotoreportaż. 

8. Książka dobra na wszystko. 

9. Horoskop, dowcipy 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! 

                                              Zespół redakcyjny Dzwonka 



 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                          Wywiad  
Sklepik to ważne miejsce w szkole. Tu nie tylko można zjeść coś pysznego i zdro-
wego, ale też posiedzieć w miłym i przyjaznym miejscu. Dziś rozmawiamy z Pa-
nem, który nasz sklepik prowadzi.  

 

Pytanie :W których godzinach najwięcej dzieci odwiedza sklepik? 

-Nastawiałem się na to,  że największe zainteresowanie będzie na długich prze-

rwach. Życie jednak  pokazało, iż najwięcej  dzieci jest na przerwach 9:30 i 

10:25,ponieważ na długich dzieci biegają na obiad. 

Pytanie :Czy słyszy pan jakieś pozytywne komentarze na temat nowego wy-

stroju sklepiku? 

-Pozytywne komentarze słyszałem już dawno, gdy dzieci porównywały dzisiejszy 

sklepik do dawnego. Było to przed remontem, ale na pewno zmienił się asortyment. 

Natomiast bardzo miłe jest to, gdy dzieci wchodzą do sklepiku i od razu słychać za-

chwyt. 

Pytanie :Czy trudno było zachęcić dzieci do jedzenia zdrowych rzeczy? 

-Uczniów nie trzeba było wcale namawiać. Byli stęsknieni za brakiem sklepiku. By-

łem zszokowany, że w pierwsze dni przyszło tyle osób. 

Pytanie :Jakie są nowości w sklepiku jeśli chodzi o jedzenie? 

-Po pierwsze soki jabłkowe. W jednej wersji z pomarańczą a w drugiej z wiśnią. 

Drugą rzeczą są  ciastka bez cukru. Sprzedają się bardzo dobrze. 

Dziękujemy za rozmowę! 

Przygotowali: Szymon Bodak i Natalia Ogrodnik z VIb  



 

 

 

Narodowe Święto              

 Niepodległości 

  

    Polskie święto państwowe obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości  w 1918, po 123 latach zabo-
rów (1795–1918).  

   Święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, zniesione usta-
wą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je w okresie 
transformacji  systemowej w 1989; jest dniem wolnym od pracy. Odzyski-
wanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 
listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem 
I Wojny Światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiegne 11 listopada 19-
18, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do 
Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, 
naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój 
głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj. 

  

                                  

 



 

 

 

         Czy wiesz, że zaledwie w ciągu ostatniej minuty, na Facebooku pojawi-

ło się jakieś dwa i pół miliona nowych postów, a na YouTube – tyle nowych 

filmów, że ich obejrzenie zajęłoby ci trzy doby, bez żadnej przerwy? Szacuje 

się (oczywiście umownie), że na przestrzeni ostatnich 14 tysięcy lat ludzkość 

wygenerowała łącznie około 5 trylionów bajtów informacji. Obecnie, żeby 

wygenerować dokładnie tyle, potrzeba nam za to jedynie dwóch dni. Żeby to 

zobrazować – gdyby codziennie zgrywać wszystko, co znalazło się danego 

dnia w internecie, na płyty CD, wieża z nich ułożona byłaby tak wysoka, że 

sięgnęłaby Marsa i… wróciła z powrotem na Ziemię.  
 

Aby nie nadużywać telefonu podamy kilka pomysłów: 

 

Kup budzik. Dzięki temu nie będziesz sięgać po telefon od razu po prze-

budzeniu (nie zaśmiecasz mózgu zbędnymi informacjami). 

 

Stwórz strefy bez telefonu. 

Wyznacz sobie okresy lub przestrzenie, w których nie korzystasz z telefonu. 

Wprowadź telefonowo-internetowe embargo na przykład na czterdzieści 

minut przed  snem, albo wyznacz przestrzeń bezsmartfonową w kuchni, 

czy sypialni. 

 

Działaj powoli. Nie musisz od razu wyrzucać telefonu i kontaktować się z ro-

dziną przez telegram. Wybierz tę aplikację, która zabiera ci najwięcej cza-

su i to jej poświęć uwagę na początku, starając się na przykład zredukować 

poświęcany jej czas o połowę.   

Nudź się. 

Szeregi ankiet potwierdzają, że najczęściej po telefon sięgamy w chwilach znu-

dzenia. Nasze mózgi łakną kolejnych bodźców, a gdy ich nie otrzymują, przypo-

minają sobie, że jest przecież kolorowy ekran smartfonu, z którego w ciągu se-

kundy wyskoczyć mogą pieseły i Magda Gessler. Tymczasem każdy umysł po-

trzebuje tzw. downtime’u, czyli czasu wyciszenia i swobodnego przepływu my-

śli. Zamiast sięgać machinalnie po telefon, pogap się w sufit albo na starszą pa-

nią z siatą w tramwaju i pomyśl o żywocie, Panu Jeżu i nutelli. Żeby wpaść na 

dobre pomysły, mózg musi się najpierw ponudzić.  

    Opracowała: Zuzanna Maciejewska, kl. Vb 



 

 

 

 

       

 

 

Światowy Dzień Owsianki 

  

10 października to nie tylko Święto Drzewa, ale także Światowy Dzień Owsianki. Ustanowiony został 

5 lat temu przez szkocką organizację charytatywną Mary’s Meals, działającą na rzecz głodujących 

dzieci. Co roku z okazji Dnia Owsianki w wielu krajach odbywają mistrzostwa w przyrządzaniu tego 

sycącego posiłku. W Polsce najpopularniejsza jest jej słodka wersja. 
 Owies jest zbożem wskazanym dla diabetyków, pomaga zwalczać stres, wpływa dobroczynnie na serce i 

układ krwionośny, wzmacnia odporność, wspomaga pracę układu trawiennego (chroni błony śluzowe), 

przyczynia się do obniżenia poziomu cholesterolu we krwi. Uważa się , że przeciwdziała przedwczesnemu 

starzeniu się organizmu. Dodatkowo jest bardzo smaczna!!! 

 

  

A oto przepis na łatwą owsiankę:  

Składniki: 

1 szkl płatków owsianych pełnoziarnistych tzw górskich 

2 szkl mleka 

szczypta soli 

dodatkowo 2 łyżki ksylitolu lub innego słodzidła 

 Jak zrobić owsiankę: 
Do rondelka wlewamy mleko i podgrzewamy. 

Kiedy mleko będzie gorące, wrzucamy płatki, szczyptę soli, cukier (jeśli owsianka ma być na słodko) i go-

tujemy wszystko kilka minut (2-3). Zagotowaną owsiankę wyłączamy i zostawiamy pod przykryciem na 5 

minut by płatki dodatkowo napęczniały. 

Podajemy ze świeżymi owocami, musami owocowymi itd. 

                                            Pozdrawiam Iza Maślak 

  

CIEKAWOSTKI  



 

 

 

                      

   

 

 

      Co nam grozi? 

Zagrożeń związanych z komputerami jest wiele. Najbardziej narażone na niebezpieczeństwa są 

komputery, które pracują w sieci i mają dostęp do Internetu. 

 

Zagrożenia: 
 Kradzież z włamaniem - w sieci działa wiele osób, które wykorzystując luki w oprogramowaniu 

uzyskują nielegalny dostęp do cudzych zasobów, uzyskane w ten sposób dane mają zapewnić im 

finansowe korzyści; 

 Spam - elektroniczne wiadomości masowo rozsyłane do osób, które ich nie oczekują; 

 Wirus - to najczęściej prosty program komputerowy, który w sposób celowy powiela się bez zgody 

użytkownika; 

 Dialer - to program komputerowy do łączenia się z Internetem za pomocą modemu, jeśli działa bez 

wiedzy użytkownika może spowodować wielokrotne zwiększenie typowych kosztów dostępu do 

Internetu; 

 Sniffing - skuteczna i trudna do wykrycia technika przechwytywania danych; 

 Trojany i robaki - programy działające w ukryciu, ich zadaniem najczęściej jest przekazanie zdal-

nej kontroli nad systemem osobie nie posiadającej odpowiednich uprawnień. 

                                             Pozdrawiam Iza Maślak 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Korzystaj z zapory połączenia internetowego 
Należy uniemożliwić osobom z zewnątrz włamanie do sieci za pośrednictwem Internetu przez 

zainstalowanie sprzętowej zapory sieciowej oraz tzw. zapory programowej. 

 

2. Pobieraj aktualizacje 
Należy pobierać i instalować najnowsze aktualizacje oprogramowania. Osoby atakujące wyszu-

kują i wykorzystują błędy i luki w popularnym oprogramowaniu, głównie dla emocji z tym 

związanych, dla zysku lub chęci spowodowania zamętu. 

 

3. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego 
Należy zapobiegać infekcjom wirusami, instalując oprogramowanie antywirusowe i regularnie 

je aktualizując oraz używać wbudowanych funkcji zabezpieczeń programów pocztowych. Nie 

należy otwierać podejrzanych plików. 

  

4. Używaj silnych haseł lub technologii silnego uwierzytelniania 
Nie ułatwiaj hakerom dostępu do systemu przez używanie haseł, które łatwo odgadnąć lub zła-

mać. Należy wybierać tzw. silne hasła i regularnie je zmieniać.  

 

5. Przeglądaj sieć Web, zachowując środki ostrożności 
Należy zadbać, aby przeglądanie sieci Web odbywało się w bezpieczny sposób. Strony sieci 

Web mogą zawierać programy. Te programy są na ogół nieszkodliwe i pożyteczne (np. anima-

cje i menu wyskakujące), ale czasem zawierają wirusy. 

 

6. Korzystaj z poczty e-mail w bezpieczny sposób 
Poczta e-mail to najczęściej używana usługa internetowa i dlatego jest częstym obiektem ata-

ków. Należy nauczyć się wykorzystywać jej zalety przy jednoczesnym ograniczeniu związane-

go z jej używaniem ryzyka.  
                                            Bezpieczeństwo ponad wszystko !!!- Iza Maślak 



 

 

   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   Współczesną gitarę klasyczną zaprojektował Antonio de Torres Jurado. Miała ona więk-

sze pudło rezonansowe niż instrumenty dotychczas używane oraz belkowanie w kształcie 

wachlarza, co podniosło siłę i poprawiło barwę brzmienia. 

 

Gitara klasyczna wyposażona jest w 6 miękkich strun, dawniej wykonywanych z preparo-

wanych jelit zwierzęcych, a począwszy od 1946 r. trzy, lub dwie najcieńsze tylko z nylonu, 

natomiast reszta miała owijkę z metalowego drutu. 

 

Gitara klasyczna jest instrumentem stosunkowo cichym, dlatego rzadko używana w grze 

zespołowej. Ograniczenie to w ostatnich czasach nie jest już jednak takim problemem, gdyż 

powszechnie stosuje się wzmocnienie pozwalające gitarzystom nawet na wykonywanie 

utworów solowych z orkiestrą. 

 

                                                        Sylwia Kamińska, kl VIb 

 

NASZE ZAINTERESOWANIA :                

GITARA KLASYCZNA 



 

 

 

             

    

DZIEŃ JABŁUSZKA 



 

 

DZIEŃ JABŁUSZKA  

 

Strachy na psiaki 

 

 

 

    Urocze gadające szczeniaki Disneya powracają w zupełnie nowym filmie! 

Tym razem przeżyją ekscytujące przygody w tajemniczej rezydencji, w której 

dzieje się coś bardzo dziwnego... Z pomocą nowych przyjaciół – w tym sym-

patycznego ducha – dzielne psiaki będą musiały stawić czoła nikczemnemu 

czarnoksiężnikowi Warwickowi i ocalić świat przed jego podłymi uczynkami! 

„Strachy na psiaki” to przezabawna opowieść o odwadze i przyjaźni, która zas-

koczy cię pełną humoru akcją oraz fascynującymi materiałami dodatkowymi. 

 

Opracowała: Aurelia Szapowicz, kl. VIb 

 



 

 

 
  

Czarna Wdowa  

( 24.10 - 22.11 ) 

Masz fajne ciuchy i niezły bajer . Zawsze postawisz na swoim . Szkoda , że nie nie 
zawsze grasz czysto . Boisz się os i szerszeni . 

 

 

Opracowała: Aurelia Szapowicz, kl.VIb 

    

  

Ojciec do syna: 
- Jak tam postępy w szkole? 
- W porządku. Kontrakt z piątą klasą przedłużony na następny rok.    

 

 

 

 

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy: 
- Ile zrobiłeś zadań? 
- Ani jednego. 
- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie.  


