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W tym numerze między 

innymi: 

 Szkolny Klub 

Animatorów zachęca 

do zabawy w domu… 

 Jak chronić planetę? 

 Zdrowe jedzenie 

 Agresja 

 Sieciowy savoir vivre 

 



Z życia Szkoły 

Witamy Was serdecznie! Szkoła przeniosła się … można by rzec, do Internetu! 

Ale my działamy dalej! Redaktorki szkolnej „Dwójki” zawsze gotowe 

do działania. Przypomnijmy sobie o tym, co działo się jeszcze, gdy byliśmy 

w Szkole… 

 I miejsce w Gminnych Igrzyskach w piłce siatkowej dziewcząt!!! Karolina 

Baran zawodniczką MVP!! 

 Dnia 16 stycznia w Wieliczce odbyła się uroczysta Gala Laureatów konkursów 

zorganizowanych w ramach Kampanii Społecznej NO PROMIL – NO 

PROBLEM 2019. Z dumą informujemy, że w zaszczytnych gronie laureatów 

znalazło się dwóch uczniów z naszej Szkoły: Maksymilian Chmura (kl. I) 

Kacper Szarłowicz (kl. VII)! Gratulacje! 

 I miejsce w Gminnych Igrzyskach Dzieci w Piłce Siatkowej Chłopców. Nasz 

uczeń Mikołaj Figura został okrzyknięty najlepszym zawodnikiem turnieju! 

Gratulacje! 

 W Szkole prężnie działa już nie tylko Szkolny Klub Wolontariatu, ale także … 

Szkolny Klub Animatorów!!! A czym się zajmuje? Szeroko pojętą animacją, 

czyli organizowaniem czasu wolnego młodszych kolegów i koleżanek. Dzieje 

się, oj dzieje… są gry i zabawy – ale, ale – nie w Internecie. Tylko gry 

planszowe, zabawy ruchowe i mnóstwo innych. 

 Uczniowie gorlickiej „Górki” wsparli naszą szkolną akcję „Podziel się 

planszówką” i podarowali nam wiele gier, puzzli, z których bardzo się 

cieszymy. Trafiły one do wszystkich sal lekcyjnych. 

 Uczniowie klasy VB wsparli akcję „Podziel się planszówką”, wykonując 

własnoręcznie wspaniałe gry planszowe. 

 

 

 

  

Kinga 



„Sieciowy” savoir vivre… 

Sieciowy savoir vivre? Tak! W Siecie też obwiązują zasady kultury, podobnie jak na co 

dzień. Nie zapominaj także o tym, by działać w sieci w sposób kulturalny.  

Przestrzegaj zasad Netykiety. 

Jeśli chcesz być dobrze traktowany w sieci, bądź dobry dla innych internautów. Aby zapobiec 

„wpadce”, przeczytaj netykietę i zapamiętaj na zawsze: 

1. Nie rozsyłaj internetowych łańcuszków (łańcuszek internetowy to wiadomość 

zawierająca prośbę o rozesłanie jej do jak największej liczby internautów, jest 

popularną formą spamu). 

2. Staraj się nie nadużywać emotikonek (uśmieszków, buziaczków).  

3. Bez potrzeby nie pisz dużymi literami, gdyż oznaczają KRZYK. 

4. Nie bądź Bełkotem, nie prowokuj kłótni w sieci. Staraj się nie irytować innych 

internautów. 

5. Wystrzegaj się Bełkota. Nie daj się sprowokować. 

6. Nie obrażaj innych użytkowników sieci. Pamiętaj: również w Internecie jesteśmy 

odpowiedzialni za swoje działanie. 

7. Szanuj cudzą własność. Nie podpisuj się pod wypowiedziami czy pracami innych 

osób. Korzystając z materiałów znalezionych z sieci, zawsze podawaj źródło ich 

pochodzenia. 

8. Zwracając się do konkretnego internauty, pamiętaj o używaniu dużej litery 

w zaimkach: Ty, Tobie, Ci itp. 

9. Nie zakładaj sobie niepotrzebnych kont e-mail. 

 



Szanowna Pani, Proszę Pani, Witam Panią? 

Zastanawiam się, czy tylko ja miałam z tym problem, pisząc po raz pierwszy do nauczyciela. 

Naprawdę nie byłam pewna, czy zwracam się w sposób kulturalny. Ale pierwsze koty za 

płoty – napisałam i okazało się, że kulturalne zachowanie w sieci właściwie nie różni się 

znacząco od tego w realnym życiu. Podzielę się z Wami wskazówki, którymi kieruję się 

w kontaktach z nauczycielami w czasie nauki zdalnej. Myślę, że każdy z Was je zna, ale 

czasem warto sobie przypomnieć. Grafika dotyczy komunikowania się za pomocą Messenger 

i Skype, ale wskazówki mają charakter uniwersalny – nie ma znaczenia z czego korzystasz, 

by kontaktować się z nauczycielem – bądź kulturalny. 

 



 

                       

  



Zdrowe jedzenie 

W tym artykule przedstawię Wam trzy przepisy, które są nie tylko pyszne ale też zdrowe. O 

zdrowie należy dbać zawsze – nie tylko w czasie kwarantanny! Pamiętaj o tym. A jednym ze 

sposobów na zdrowie jest… zdrowe jedzenie. To naprawdę proste. Zadbaj o siebie. 

Numer jeden toShake bananowy z płatkami owsianymi. 

Potrzebujesz 200 gram bananów (pokrojonych na kawałki), 170-180 gram 

mleka, 120 gram jogurtu naturalnego, 50-60 gram płatków owsianych i 20 gram miodu. 

Sposób przygotowania jest bardzo prosty. Do naczynia miksującego włóż banany, mleko, 

jogurt, płatki owsiane, miód i zmiksuj. Shake podawaj bezpośrednio po przygotowaniu.  

Numer dwa to  sorbet truskawkowy. 

 

Numer trzeci to koktail Shreka. 

  

Smacznego! 

Takie zdrowe cuda możecie sobie przygotować po treningu lub na śniadanie. Dodadzą wam 

dużo energii, a co najważniejsze są pyszniutkie i zdrowe. Polecam . 

Zuzanna Stachura 

 

  

Potrzebujesz 2 duże dojrzałe banany (pokrojone na kawałki), pół 

paczki świeżego szpinaku, 4 kiwi, sok z połówki cytryny i 500 ml 

wody. Przygotowanie jest bardzo proste, dlatego że wszystkie 

składniki blendujemy. 

Potrzebujesz 60 gram cukru, 450-500 gram truskawek, mrożonych 

i 1 banan pokrojony na kawałki. Najpierw do czystego i suchego 

naczynia  miksującego wsyp cukier i truskawki, a następnie 

zmiksuj.  Dodaj banana, zmiksuj. Sorbet podawaj bezpośrednio po 

przygotowaniu. Mniammm… 



Eko wiadomości 

Przemysł, energetyka, transport, rolnictwo, gospodarstwa domowe - dzisiaj niemal każda 

działalność człowieka przyczynia się do wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. 

Jaki to może mieć wpływ na nasz klimat? 

Kilka miesięcy temu w Australii trwały pożary. Ze względu na ocieplenie klimatu jest 

bardziej gorąco, bardziej sucho, więc płoną większe obszary buszu. To co dzieje się 

w Australii spowodowane jest nie tylko ekstremalnie wysokimi temperaturami, ale także 

suszą, która nasila się z upałami. Ocenia się, że zginąć w płomieniach mogło nawet miliard 

zwierząt. W końcu spadł bardzo wyczekiwany deszcz, jednak czy to koniec walki 

z żywiołem? 

Podczas gdy oczy całego świata zwrócone były na 

pustoszoną przez niszczycielskie pożary Australię, 

inny region świata również pustoszyły pożary.  

 

Pożary występują głównie w państwach 

równikowych Afryki. Najprawdopodobniej za ich 

wzniecenie odpowiedzialni są ludzie, którzy 

podkładają ogień, by wypalić pastwiska i pola 

uprawne. Niestety równie często pożary lasów 

wzniecane są także celowo po to, by  

,,oczyścić’’ tereny  pod nowe inwestycje. 

 

 

W ostatnich latach termin ,,globalna zmiana klimatu’’ używany jest w kontekście globalnego 

ocieplenia i wzrostu temperatury na powierzchni Ziemi, ale rozważane są scenariusze 

powodujące oziębienie powierzchni Ziemi.  



JAK CHRONIĆ PLANETĘ? 
 

Odpowiedź na to pytanie może wydawać się trudna, lecz nie jest! Wystarczy 

kilka prostych nawyków. Ochrona środowiska jest w dzisiejszych czasach 

niezbędna, więc nawet najmniejsza pomoc jest bardzo ważna. W tym artykule 

przedstawimy Wam kilka przykładów, dzięki którym będziecie mogli pomóc 

naszej planecie. 

 

1. SEGREGACJA ŚMIECI 

 

Sortowanie śmieci oraz późniejsze 

odzyskiwanie z nich różnych 

surowców zapobiega przepełnianiu się 

składowisk odpadów oraz 

zanieczyszczeniu.  

 

 

2. OGRANICZENIE PLASTIKU 

 

Często na ulicach możemy zobaczyć wyrzucone plastikowe 

butelki lub reklamówki. To głównie one zanieczyszczają tak 

środowisko. Według niektórych prognoz w 2050 roku w morzach 

będzie pływało więcej plastikowych butelek niż ryb! A więc jak 

zastąpić plastik? Oto 3 przykłady z wielu: 

 Używaj papierowych toreb zamiast plastikowych. 

 Używaj wielorazowych butelki na wodę (np. filtrujących). 

 Zrezygnuj z jednorazowych, plastikowych sztućców. 

 

 

3. OGRANICZENIE MARNOWANIA ŻYWNOŚCI 

 

Rocznie w Polsce marnuje się około 52 kg jedzenia na jedną osobę. Jest to niestety 

ogromna liczba. Warto więc ograniczyć marnowanie żywności:  

 Nakładaj na talerz taką porcję żywności, jaką jesteś w stanie zjeść. 

 Wykorzystuj te produktów, które zostały zakupione pierwsze. 

 Kupuj z głową. 

 

Ola i Emilka 

 

 

 



Jak zaakceptować siebie? 

 

 

  

W dzisiejszym świecie wiele nastolatków ma problem z akceptacją siebie. Towarzyszy 

temu niska samoocena, która spowodowana jest różnymi czynnikami. W tym artykule 

postaram się opowiedzieć, co należy robić, aby rozwiązać ten problem.  

1. Nie porównuj się do innych!  

Po pierwsze, nie porównuj się z innymi 

osobami, które zrobiły coś lepiej. Nie 

każdy jest dobry w tym samym. 

Wszyscy zmieniamy świat na inne 

sposoby. Nie możemy podcinać sobie 

skrzydeł, bo ktoś wykonał pracę lepiej 

od nas, najważniejsze żebyśmy sami 

dostrzegli swoje poświęcenie i byli 

dumni z efektów. 

2. Stań przed lustrem i powiedz sobie, że 

jesteś piękna/y. 

Żeby zaakceptować siebie w 100%, musisz 

wiedzieć, że jesteś piękna/y. Każdy ma 

w sobie coś niezwykłego, coś co czyni go 

wyjątkowym. Jedni mogą mieć piękne 

oczy, inni pełne usta, a jeszcze inni zgrabną 

sylwetkę. Musimy tylko odkryć swoje 

zalety. 

 

 

 



  

3. Nie przejmuj się innymi ludźmi. 

Nie możesz pozwolić, by zła opinia innych 

sprawiła, że zamkniesz się w sobie. Każdy 

w swoim życiu spotkał się z sytuacją braku 

akceptacji. Nie jest to miłe doświadczenie, 

ale to jak zareagowaliśmy, ukształtowało 

nas na osoby, jakimi teraz jesteśmy. Ludzie 

zawsze będą mówić o nas złe rzeczy, więc 

nie pozwólmy, by taka błahostka stała się 

dla nas problemem i przyczyną braku 

akceptacji.   

4. Bądź optymistą.  

Jeśli nie wierzysz w swoje 

możliwości, może powinieneś 

zmienić swoje nastawienie? 

Spróbuj wstać rano z łóżka 

uśmiechnięty, pełen energii na 

cały dzień. Pozytywne myślenie 

sprawi, że wszystko stanie się 

łatwiejsze.    

5. Po prostu bądź sobą i nie 

pozwól nikomu się zmienić. 

Nigdy przed nikim nie udawaj 

tego, kim jesteś naprawdę. Jeśli ta 

osoba cię nie zaakceptuje, to 

pamiętaj, że nie była warta twojej 

przyjaźni. Osoby, którym na tobie 

zależy, zawsze będą przy tobie i 

nie pozwolą, by stała ci się 

krzywda.  

Zuzia S. 

 

 

 



Szkolny Klub Animatorów zachęca do 

działania… 

Nie wiem, czy znacie takie powiedzenie: Inteligentny człowiek nigdy się nie nudzi! 

W bieckiej Dwójce nigdy nie ma czasu na nudę, ale gdyby ktoś w czasie kwarantanny zaczął 

się jednak nudzić, skorzystajcie z proponowanych przez nas zabaw. 

 

  

Wesołe odpowiedzi: 

 

Będziesz potrzebować czystych kartek i czegoś do 

pisania. Uczestnicy gry piszą u góry swoich kartek 

pytanie zwykłe lub śmieszne, a następnie zaginają 

kartkę aby tekst był niewidoczny. Następnie 

przekazujemy kartkę osobie siedzącej obok. Każda 

osoba pisze odpowiedź na pytanie. Jedynym 

zakazem tej gry jest to, że w odpowiedzi nie może 

znaleźć się wyraz: "ponieważ". Gra się tak długo, 

aż nie będzie miejsca na kartce na odpowiedzi. 

 

Pisanie po ciemku: 

 

Warunkiem tej zabawy jest 

oczywiście ciemność. Każdy 

uczestnik musi mieć kartkę i coś 

do pisania. Jedna osoba dyktuje 

reszcie zdanie. Pozostałe osoby 

piszą je w ciemności. Osoba, 

która najlepiej i najbardziej 

czytelnie napisze zdanie wygrywa 

i teraz ona dyktuje zdanie. Można 

utrudnić tę grę przez kazanie 

graczom napisania zdania od tyłu. 

 

Zgaduj-Zgadula: 

 

Przygotuj duży karton do którego powrzucaj różne 

przedmioty np. pająka zabawkę, guma do żucia 

itp. Zaklej karton i wytnij w nim dziurę do której 

zmieści się ręka. Zadaniem uczestników jest 

wsadzenie ręki do dziury i odgadnięcie co trzyma 

w ręku. Kto zgadnie może w nagrodę zabrać 

przedmiot do domu. 

 



Uśmiechnij się... I nie wychodź z domu! 

#zostańwdomu 
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UWAGA 

Zapraszamy do lektury „DWÓJKI” na stronie internetowej Szkoły: 

http://www.zs2biecz.c0.pl/ 

i w bibliotece szkolnej – po powrocie do SZKOŁY  

 

Przychodzi Jasiu do domu szczęśliwy i mówi: 

-Nauczyłem się liczyć do dziesięciu: 

2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

Tata pyta: 

-Jasiu, a gdzie jedynka ? 

-Jedynka jest w dzienniczku. 

 

Przychodzi mama z zebrania i 

krzyczy: 

-Jasiu twoja wychowawczyni 

powiedziała mi, że ani razu od 

wakacji nie byłeś w szkole. 

-To już się wakacje skończyły? 

 

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów?! 

- dziwi się polonistka, oddając pracę domowa uczniowi. 

- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali mi mama 

i tata. 

 

Teraz nie żart, a ważna sprawa... 

Uczmy się, nadrabiajmy zaległości, pozostańmy w domu, spędzajmy czas 

z rodziną. 

#ZOSTAŃWDOMU! 

Zdrowia i spokoju życzy cały zespół redakcyjny! 


