I miejsce
Dawid Drewa klasa 7b
Jaki jest Internet?
Jak wszyscy dobrze wiecie
W tym nowoczesnym świecie
Każde mlode dziecię
Spędza wolny czas w internecie.

I nikt się im nie dziwi wcale,
Bo każdy wie to doskonale,
Że wiedzy jest wiele w Internecie,
I mnóstwo informacji w nim znajdziecie.

Jest to też forma pewnej rozrywki,
Gdyż są tam gry i rózne rozrywki,
Można się ze soba komunikować
I zawierać przyjaźnie różne od nowa.

Lecz gdzie zalety – tam też i wady,
Więc dam Wam na koniec rady:
Odwiedzajcie zawsze strony do wieku odpowiednie.
Czytajcie wartościowe teksty, nie brednie.
Nie hejtujcie – to nie będziecie hejtowani,
Bo za dobro innych odpowiadamy też my sami.
Internet to wielka pomoc dla każdego,
Lecz wystarczy jeden błąd, a możesz skrzywdzić niejednego!
Więc wyciągnijcie sami wnioski o tym: To my decydujemy, czy jest złem, czy złotem.

II miejsce
Julia Syldatk klasa 6b
Bezpieczny Internet
Taka moda – w Internecie
Ludzie są na całym świecie.
Tutaj grają, tam czatują,
A gdzieś indziej cos kupuja.
Ogladają i czytaja,
Ulubieńców swoich mają.
W sieci owszem – to zabawa,
Ale też poważna sprawa.
Trzeba bardzo więc uważać,
A szczególnie na obcego
Co chce twoim być kolegą.
Ciągle pisze, dopytuje:
- Gdzie ty mieszkasz?
- Jak się czujesz?
- Może napisz coś o sobie?
Nie odpisuj tej osobie…
Nigdy nie pisz, gdzie ty mieszkasz,
Ani co w tej chwili robisz, bo czasami mógłby tobie
Chcieć cos bardzo złego zrobić…

III miejsce
Jowita Neubauer klasa 7e
W internecie wiele złego znajdziecie,
Dlatego zapytaj rodziców o zdanie,
Zanim wejdziesz w jakieś płatne rozdanie.
Jeśli nie masz czasu
I głowa Cie boli od gry hałasu,
To zostań ze mną chociaż przez chwilę,
A ja Ci wytłumaczę coś mile.
Szybko możesz uzależnić się,
Kiedy grasz, oglądasz i przeglądasz sieć.
To dobre rozwiązanie
Na czasu zabijanie,
Lecz granie to nie grzybobranie.
Pamiętaj, że w portalach społecznościowych
Na twoim telefonie nie wiesz, kto siedzi
Po drugiej stronie,
Dlatego nie odpisuj tym,
Których nie znasz w świecie tym.
Mam nadzieję, że mój wiersz spodobał ci się
I wiesz, jak w Internecie zachowywać się.
III miejsce
Olga Żywicka klasa 7e
„Bezpieczny Internet”
W sieci jest bezpiecznie
Choc od ciebie to zależy,
Na jaka stronę wejdziesz
I czy będziesz bezpieczny.
Skracaj czas w Internecie,
By na tej planecie
Ludzie wyszli na świat!

Jeśli widzisz złą reklamę
Powiedz swojej mamie,
A ona znajdzie dobre rozwiązanie.
A więc chodź ze mną drogi kolego,
Ja Ci pokażę drogę do
Internetu bezpiecznego.

