
OCZKO 2/2015 1

 
 
 
 
 
 
 
 

NR 2 (luty)                             
                                            

 
Bezpieczeństwo w sieci 

 
1.Pamiętaj w Internecie nigdy nie wiesz kto jest 
po drugiej stronie, więc nie podawaj swoich 
danych czyli np.: 
-Gdzie mieszkasz 
-Jaki masz numer telefonu 
-Ile masz lat  
 
 2.Nie wrzucaj niczego co mogłoby później być 
użyte do ośmieszenia cię, czyli np.  
-Zdjęć  
-Filmów 
-Jakichkolwiek nagrań 
 
3.Pamiętajcie w Internecie nic nie ginie! np.  
Twoje komentarze: „szukam dziewczyny”  
Też zdjęcia, filmy!  
Jak dobrze poszukacie, to znajdziecie. 

 
 
Źródło Internet 

Paweł Marczak 
 
 
KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI 

na miesiąc marzec w roku szkolnym 
2014/2015 
 
23 marca powitamy wiosnę! 
 
30, 31 – marca mamy rekolekcje 

wielkopostne ☺  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuchcikowo 
 

Wiosenne tartinki 

Składniki 

• chleb ciemny 6 kromek  
• majonez light 2 łyżki  
• szynka konserwowa 

6 plastrów  
• ogórek zielony 1/2 sztuki  
• pomidor 6 plastrów  
• papryka czerwona 1/2 sztuki  
• serek kanapkowy biały 150 g  
• szczypiorek  
• sól morska  
• pieprz czarny mielony 

Sposób przygotowania 

Z razowego chleba wykroić kółka, 
posmarować cienko majonezem, ułożyć na 
nich kółka wycięte z plasterków polędwicy-
(muszą być odrobinę mniejsze od chleba). 
Pomidora i ogórka umyć, pokroić na 
plastry, ułożyć na szynce. Zakończyć 
kleksem szczypiorkowego twarożku.  
W środek włożyć po plasterku papryki, 
posypać siekanym szczypiorkiem. Przed 
podaniem schłodzić w lodówce. 

 Smacznego! 

 

http://www.doradcasmaku.pl/przepis/319116/wiosenn
e-tartinki.html 
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Dzień Babci i Dziadka! 

 
21 stycznia obchodziliśmy w restauracji 
Valde Bene, dzień bardzo ważnych dla nas 
osób. To nasi „dziadkowie”! Bardzo 
przejęci, przedstawiliśmy Jasełka Szkolne. 

Wszyscy bardzo się starali, by wypaść w swoich rolach jak najlepiej. Po 
przedstawieniu, pani Dyrektor podziękowała za 
przybycie złożyła życzenia Babciom i Dziadkom.  
Specjalnie dla naszych gości przygotowaliśmy dwie 
piosenki o nich, poszło nam śpiewająco ;)  
Pani Lidka Koralewska 
pogratulowała uczniom, którzy brali 
udział w konkursie plastycznym  
i wręczyła pamiątkowe dyplomy. 
Wspólna biesiada, zakończyła to miłe 
święto! 
Pozdrawiamy wszystkich „dziadków” 
☺  
 
 

Z serii Duszek przedstawia... 
 

Zimowe szaleństwa pani Natalii ☺ 
 
A zaczęło się tak… Zima słońce, trochę mrozu i … śnieg! Pani 
Natalia, zgarnęła kilkoro uczniów i wyskoczyli na taras, by 
pohasać i porzucać się śnieżkami ☺ Efekty? Jak widać! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ŁAMIGŁÓWKI 
DLA MĄDREJ 

GŁÓWKI 
 
 
 
Pokoloruj ☺ 
 

 
http://www.maluchy.pl/k
olorowanki/kolorowanka-

475-Zakochane-
ptaszki.html 

 
http://www.tik-

tak.pl/kolorowanki/m...ht
ml?TT_Kolor_SID=i27fvmu

2rr2d0ssav8ecmlsfr7 
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