
Zalecenia dla uczniów klasy VI 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

19.06.2020 

JĘZYK ANGIELSKI 

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 8- nauka i zabawa. 

Proszę o pracę nad zadaniami powtórzeniowymi ze strony Oxford. Powodzenia! 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit8/?cc=pl&selLanguage=pl 

 

MUZYKA 

Temat: Spotkajmy się na szlaku. 

Muzyka towarzyszy Wam nie tylko na lekcjach muzyki ale rozbrzmiewa z telefonów, z radia, z 

telewizji. Nie zapominajcie o niej na szlakach wakacyjnych wędrówek. Muzyka może 

poprawić nastrój i rozjaśnić pochmurne dni, uatrakcyjnić spotkania towarzyskie, a także 

pomagać w nawiązywaniu nowych znajomości.  

Uczestnicy wycieczek, obozów czy kolonii poznają różne piosenki turystyczne. Śpiewają je w 

trakcie podróży i w momentach odpoczynku, np. przy ognisku. Gdy potem wspominają 

wspólnie spędzony czas, w ich myślach rozbrzmiewają utwory, które towarzyszyły im 

podczas podróży.  

Zapraszam Was dzisiaj do posłuchania i zaśpiewania kilku piosenek. 

 Gdzie ta keja? 

https://www.youtube.com/watch?v=JWXzvQ7tgSM 

https://www.youtube.com/watch?v=wKPU-_QUTcA – z tekstem 

Szanty – piosenki opowiadające o morzu i codziennym życiu na statku. 

 Płonie ognisko w lesie:  

https://www.youtube.com/watch?v=rFjMVddH4OQ 

https://www.youtube.com/watch?v=lD50sdWlqT0 – tekst 

 Wybieracie się w Bieszczady? Posłuchajcie i zaśpiewajcie ;) 

https://www.youtube.com/watch?v=dsHLK-NsFbU 

(tekst jest w komentarzu pod piosenką) 

 Po drodze szukam przyjaciela. 

https://www.youtube.com/watch?v=K38TC_WMuNU – tekst – książka – strona: 165 

NIC NIE ODSYŁACIE. 
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INFORMATYKA 

Temat: 12 zasad bezpiecznego korzystania z internetu. 

 

1. Korzystaj z pakietu typu internet security, który łączy oprogramowanie antywirusowe, 

zaporę ogniową, technologię pozwalającą na wykrywanie i blokowanie zagrożeń sieciowych 

oraz mechanizm blokowania ataków poprzez luki w przeglądarce internetowej. Takie 

oprogramowanie pozwala na zwiększenie poziomu ochrony przed złośliwym kodem i innymi 

zagrożeniami w odróżnieniu od tradycyjnych programów antywirusowych. 

2. Regularnie aktualizuj wszystkie aplikacje zainstalowane w systemie, w szczególności 

zwracaj uwagę na programy najbardziej podatne na zagrożenia - np. pakiety biurowe, 

przeglądarki biurowe czy kodeki. 

3. Regularnie uaktualniaj także definicje wirusów. Dzięki temu możesz chronić swój 

komputer przed najnowszymi znanymi wirusami, które są rozprzestrzeniane w sieci. 

Najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie programu ochronnego, który automatycznie 

pobiera najnowsze definicje. 

4. Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacjami liter i cyfr - zarówno małych, 

jak i dużych. Hasła nie powinny składać się ze słów czy wyrazów, które mogłyby być łatwe do 

odgadnięcia, na przykład z imienia i daty urodzenia. Regularnie zmieniaj lub modyfikuj hasła 

do poczty elektronicznej, serwisów społecznościowych czy systemu operacyjnego. 

5. Nie przeglądaj, nie otwieraj ani nie pracuj z żadnym załącznikiem przesłanym drogą e-

mail, którego nie oczekiwałeś lub przeznaczenia którego nie jesteś pewien. 

6. Unikaj klikania na linki i załączniki w wiadomościach e-mail lub komunikatory 

internetowe. Tego typu wiadomości mogą narazić komputer na niepotrzebne ryzyko. 

7. Systematycznie sprawdzaj, czy twój system operacyjny może być podatny na zagrożenia. 

Możesz skorzystać z darmowego skanowania systemu np. poprzez Symantec Security Check. 

8. Zastosuj rozwiązania przeciwko zagrożeniom typu phishing, np. pasek narzędzi do 

przeglądarek internetowych. Nigdy nie ujawniaj poufnych danych osobistych lub 

finansowych, dopóki nie będziesz miał pewności, że prośba o podanie tych informacji 

pochodzi z legalnego, bezpiecznego źródła. 

9. Jeżeli korzystasz z bankowości online lub robisz zakupy w sklepach internetowych, 

wykonuj te czynności wyłącznie na własnym komputerze, nigdy na sprzęcie publicznym. Nie 

przechowuj haseł ani numerów kart bankowych w plikach na komputerze. 

10. Pamiętaj, że złośliwy kod może zostać zainstalowany na twoim komputerze 

automatycznie podczas przeglądania internetu, czy pobierania z niego plików. 

https://poczta.onet.pl/
http://www.symantec.com/errors/notfound.jsp?aspxerrorpath=/nss/getnss.aspx


11. Uważnie czytaj umowy licencyjne (EULA) zanim zaakceptujesz ich warunki. Niektóre 

zagrożenia bezpieczeństwa mogą zostać zainstalowane po tym jak zaakceptujesz umowę. 

12. Uważaj na programy, które wyświetlają reklamy w interfejsie użytkownika. Wiele 

programów typy spyware/adware śledzi, w jaki sposób użytkownik reaguje na takie reklamy. 

Potraktuj obecność takich reklam jako ostrzeżenie - potencjalne zagrożenie typu spyware. 

 

NIC NIE WYSYŁASZ 

 

 


