
Wakacje ! Kto je wymyślił ? 

Otóż na ten wspaniały pomysł wpadli 

starożytni Rzymianie i Grecy, którzy 

opuszczali co pewien czas  zatłoczo-

ne, brudne miasta i udawali się do 

swoich podmiejskich willi. W XIX w. w  

Europie powszechne były wyjazdy do 

„wód” - uzdrowisk. 

Dzisiaj możemy skorzystać z tego ge-

nialnego wynalazku przodków . Przed 

Wami, Drodzy Czytelnicy, dwa miesią-

ce wakacji ! 

Czas ten to okazja do realizowania 

swoich marzeń , nawiązywania znajo-

mości, odkrywania nieznanych zakąt-

ków, zregenerowania sił po  całorocz-

nym szkolnym wysiłku. Nade wszystko 

jest to czas, kiedy możecie odpocząć, 

zastanowić się nad sobą. 

WIWAT !!!  

DO  

KOŃCA 

ROKU SZKOLNEGO 
ZOSTAŁO 

46 
DNI 

 

Ach! Te wakacje... 

OD REDAKCJI... 

Nie tak dawno uroczyście rozpoczynali-

śmy rok szkolny, a tu już widać jego za-

kończenie. Czas biegnie nieubłaganie.  

. 

Dla jednych te ostatnie dni to okres odpo-

czynku, dla innych — okres intensywnej 

nauki , a dla niektórych — okres pożegna-

nia z murami tej szacownej podstawów-

ki.Niektórzy z nas spędzają tu ostatnie 

chwile. Już niedługo rozpoczną nową dro-

gę w szkołach średnich, zawodówkach i w 

gimnazjach.  

Przed klasą VIII egzaminy z j.polskiego i 

matematyki. Wszyscy życzymy im połama-

nia długopisów i linijek. 
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Ciekawi— sławni... 6 

W tym numerze: 

WAŻNE DATY 

 23—  24 V — testy 

kl.VIII 

 26 V — Dzień Matki 

 1 VI— Dzień Dziec-

ka 

 21 VI — koniec roku 

szk. Kl.VIII 

 23 VI — koniec roku 

szk. Początek lata i 

WAKACJI 

 



Czasopisma:   http://www.mi.com.pl 

http://www.chip.pl/ http://www.pcworld.pl 

Gry:   http://www.egames.com.  

http://gry.wp.pl/  http://www.strefa.com./ 

http://rozrywka.onet.pl/gry/ http://www.games.pl/ 

Sport::    http://www.sports.pl 

http://www.pilkanozna.pl  http://futbol.pl 

http://www.eurosport.com http://www.nba.com.  

### 

DVD- Napęd nowej generacji wykorzystujący promień 

lasera o krótszej długości fali, co pozwala na zapis max 

17 GB danych na powierzchni płyty DVD (Digital Versatile 

Disc). 

Procesor– układ elektroniczny będący mózgiem kompu-

tera. Wykonuje większość pracy, której efekt widzimy na 

monitorze. 

Plik– podstawowa jednostka przechowywania informacji 

na dysku twardym. 

Megabajt, MB– Jednostka ilości informacji jeden MB to 

1024 kilobajty lub 1 048 576 bajty. 1 bajt to jedna ko-

mórka  pamięci, przechowująca np. jedną literę. 

Aplikacja– to inaczej program komputerowy. 

Dyskietka– nośnik danych komputerowych służący do 

przechowywania i przenoszenia danych. Dyskietka 3,5” 

może przechowywać 1,44 MB informacji (ok. 800 stron 

maszynopisu czystego tekstu. 

Dysk twardy– Element komputera służący do trwałego 

przechowywania danych– zostają one zachowane na nim 

także po wyłączeniu komputera. 

 

trem” 

Na produkcję filmu prze-

znaczono 900 dni kalen-

darzowych, zdjęcia wyko-

nano w 118 dni. Zreali-

zowano 3 godz. i 4 godz. Serial TV. Koszty produkcji— ok.. 

23 mln. zł. W filmie wzięło udział 111 aktorów, 50 kaska-

derów pod wodzą L. Adamowskiego oraz 10 tys. S qtaty-

stów  

Jerzy Hoffman– słynny polski reżyser, urzeczony Sienkie-

wiczowską Trylogią, wytrwale dążył do ekranizacji każdej 

jej części. 

W 1968 r. odbyła się premiera „Pana Wołodyjowskie-

go”.W 6 lat później na ekrany wszedł słynny „Potop”. Na 

realizację I części Trylogii —”Ogniem i mieczem” Hoffman 

musiał czekać  długo. Marzenie się spełniło i w 1997 

r.rozpoczęły  się zdjęcia do filmu. Reżyser pragnął, aby 

„Ogniem i mieczem” było ukraińskim „Przeminęło z wia-

Wyszukiwarki i katalogi stron WWW  

PECETOLOGIA— czyli komputerowe abc 

O filmie... „Ogniem i mieczem” 

Wyszukiwarki:  

http://katalog.cyber.pl  -Cybernetikos 

http://www.chip.pl/  -Netoskop 

http://www.onet.pl  -Onet pl 

http://www.altavista.pl/  -Polska Altavista 

http://infoseek.icm.edu.pl/ -Polski InfoSeek 

http://www.wp.pl/  -Wirtualna Polska 

http://www.plikoskop.pl   -Plikoskop 
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*** 
-Bartku, lubisz chodzić do szko-

ły? 

-Tak, tylko nie lubię w niej prze-

bywać 

*** 

Co jest najlepszym czworonoż-

nym przyjacielem człowieka? 

-Łóżko! 



**Najstarszy znany 

chiński globus wyko-

nany został  w 1623 r. 

Przez dwóch jezuic-
kich misjonarzy praw-

dopodobnie dla cesa-

rza Chin. 

**Żyrafa to najwyż-

sze na świecie stwo-

rzenie— osiąga ok.. 

5,8 m wysokości. Obecnie żyje tylko w Afryce.  W starożyt-

nym Egipcie wizerunek żyrafy w piśmie obrazkowym ozna-

czał słowo „ser”, czyli szlachetny, wielki. 

Poprosiliśmy sołtyskę   p. Węgrzyn o kilka słów do naszej 

ankiety . A oto co usłyszeliśmy ... 

Od kiedy jest sołtyską— od 1994r- 

Kim chciała zostać będąc nastolatką — dobrą kucharką 

Z jakim przedmiotem w szkole miała kłopoty — j.polskim i 

j.rosyjskim 

Co sądzi o dzisiejszej modzie — podoba mi się 

Ulubiony kolor — czerwień 

Ulubiony  kwiat —  czerwona róża 

Ulubiony  film / gatunek—   „Dynastia” 

Ulubiona książka / rodzaj— przygodowe 

Ulubiona piosenka /wykonawca —  przeboje Anny Jantar 

Szczęśliwa liczba  —  dwa 

(poprosiliśmy o dokończenie) 

 Lubię ... Dobrze ugotować i upiec 

Nie lubię.. kłamstwa 

Jestem... Zwykłą dowcipną i zabawną kobietą 

Co chciałaby powiedzieć naszym czytelnikom — chciała-

bym im życzyć sukcesów i żeby szli przez życie z humo-

rem. 

 

^^ telefon wynalazł A. G. Bell w 1876 r. w USA 

^^ żarówkę, fonograf wynalazł Thomas Edison w 1875 r.      

 w USA 

^^wynalazek papieru to dzieło Chińczyka Tsain— Lun z 

105 r. n.e. 

^^teleskop  wynalazł Włoch Galileo w 1609 r. 

ROZMAITOŚCI 

WYWIADY — plotki , kołowrotki 

CZY WIESZ , ŻE... 

** Morze Arktyczne pokrywają rozległe lody morskie o 

grubości do 50 metrów. Natomiast lądolody ( pokrywy 

lodowe o grubości do kilku tysięcy metrów ) występują 

obecnie na Antarktydzie i Grenlandii oraz na północnych 

krańcach Ameryki Północnej i Eurazji. Ok.. 20 tys. lat te-

mu lądolód pokrywał olbrzymie obszary kuli ziemskiej. 

**Kolibry , które występują głównie w Ameryce Południo-

wej, mają szczególny sposób odżywiania się. Wysysają 

nektar z kwiatów , pozostając zawieszone w powietrzu. 

Wykonują przy tym ponad 80 uderzeń skrzydeł na sekun-

dę. 

*** 

-Jasiu, dlaczego jesz zupę nożem ? 

-Bo widelec przecieka. 

*** 

-Jak nazywa się  skrzynka z 

amunicją?  

-Bombonierka. 

*** 

-Jak długo żyje mysz? 

-To zależy od kota. 
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HUMORek 
Po widzeniu się z mężem w więzieniu żona zwraca 

się do naczelnika z prośbą o przydzielenie małżonko-

wi lepszej pracy. 

 Ależ u nas jeszcze nikt się nie przepracował 

przy klejeniu pudełek— dziwi się naczelnik. 

 No tak, ale mój mąż mówi, że nocami kopie 

jeszcze jakiś tunel. 



  

 

 

Szkoła !      Szkoła ?     Szkoła  . 

Super oferta 

Tanio sprzedam radziecki komputer kieszonkowy na 

korbę, chłodzony powietrzem atmosferycznym; wy-

miary 1238 –126- 454 mm; posiada ABS, dwa za-

główki, napinacze pasów, drewnianą klawiaturę ;po 

wymianie amortyzatorów. 
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NA WAKACYJNYM SZLAKU 
 

*** 
Na stację benzynową przyjeżdża kra-

snoludek. 

-Ile kosztuje kropla benzyny? 

-Nic. 

-To proszę mi nakapać cały bak. 

 

*** 

-Kto to jest samouk? 

-Dziecko, któremu rodzice nie poma-

gają w odrabianiu lekcji. 

Szkoła w Japonii 

Dzieci w Japonii raczej nie spotkacie na beztroskiej zaba-

wie. Prawie cały swój czas poświęcają nauce. Do szkoły 
chodzą sześć dni w tygodniu. Lekcje trwają od 8.30 rano do 

15.00. Prawie na każdej lekcji odbywają się sprawdziany. 

Później uczniowie uczestniczą w zajęciach różnych kół 

zainteresowań. Nauka w szkole dziennej nie wystarcza, aby 

z powodzeniem zdać egzaminy wstępne do renomowanych 

szkół średnich. Każde dziecko stara się zdobyć jak najwię-

cej wiadomości, ponieważ wie, że od wykształcenia zależy 

zdobycie dobrej pracy, powodzenie w życiu. W klasach 

panuje idealna cisza. Trzy razy w tygodniu dzieci udają się 

do „juku”, oferującego specjalną pomoc w nauce. W nie-

dzielę dzieci jadą do „shingaku—juku” a egzamin testowy..        

Wracają do domu około 21.00. Czeka ich jeszcze od-
rabianie zadań. 

TORUŃ 
W mieście 

M.Kopernika warto 

zobaczyć krzywą wie-

żę. Ta baszta strażni-

cza powstała na prze-

łomie XIII i X IV w. 

Dziś odchylenie od 

pionu wynosi 140 cm 

Koło Kletna (Kotlina Kłodzka) znajduje 
się jedna z najpiękniejszych jaskiń w 

Polsce—marmurowa JASKINIA 

NIEDŹWIEDZIA.Charakteryzuje ją 

wielkie bogactwo form naciekowych i 

podziemne strumienie. 

ŚWIERKOCIN położony 
jest nad Wartą. Słynie z 

założonego przez polsko-

duńskie małżeństwo 

(1995) zoo -safari— czyli 

20 hektarowego ogrodu, 

gdzie żyją egzotyczne 

zwierzęta. 

Warto zwiedzić największą 
gotycką twierdzę w Europie, 

czyli krzyżacką warownię w 

MALBORKU .Zamek można 

zwiedzać nocą. 

Zbliżając się do 
OSTROWA LED-

NICKIEGO— który 

nazywany jest 

wczesnopiastow-

skim Wawelem —

wkroczymy w świat 

Mieszka I , który 

tutaj rezydował. 

Na zachodnim brzegu 
Jeziora Biskupińskie-

go znajduje się słynny 

BISKUPIN, a w nim 

rezerwat archeologicz-

ny z pozostałościami 

osiedla  obronnego .  

TU  
 WPISZ 

 SWOJE 

  MIEJSCE 



miętnika poznańskie-

go nauczyciela”, 

„Orso”, „Latarnik”, 

„Sachem”... 

POWIEŚCI—  „Ogniem 

i mieczem”, „Potop”, 

„Pan Wołodyjowski”, 

„Krzyżacy”, „Quo va-

dis”, „W pustyni i w puszczy”, „Rodzina Połanieckich”... 

Wakacyjny savoir– vivre 

Gdziekolwiek będziecie, pamiętajcie o dobrych manie-

rach: 

@ Nie zapominajcie o zwrotach „Dzień dobry”, „Do widze-

nia”, „Dziękuję”, „Przepraszam”... 

@ Nie spóźniajcie się na wspólne wyprawy. 

@ Nie narzekajcie na pogodę, komunikację ...– marudze-

nie nikomu nie przynosi ulgi. 

@ Traktujcie z szacunkiem osoby starsze oraz kolegów. 

@ Dbajcie o przyrodę, wodę, las. Wszędzie, gdzie jeste-

ście, zostawiajcie porządek. 

Dobre rady na letnie dni 

# Zanim zaczniesz realizować swoje plany, pomyśl o in-

nych, którym możesz pomóc. 

# Wakacje to nie czas urlopu od wszystkich domowych 

obowiązków. 

# Nie spędzajcie wakacji przed TV czy komputerem. 

# Starajcie się jak najczęściej przebywać na świeżym po-

wietrzu. 

# Bądźcie ostrożni ! 

# Bądźcie uśmiechnięci i wyrozumiali ! 

 

Autorzy naszych lektur 

Ach! Te wakacje... 

JĘZYKOWY PORADNIK GLOBTROTERA 

 HENRYK SIENKIEWICZ 

Pseudonim LITWOS ( 1846—  1916) polski prozaik. Lau-

reat Nagrody Nobla 1905 r. Jeden z najpopularniejszych 

pisarzy XX w. Wywodził się z zubożałej rodziny ziemiań-

skiej. 

Dla uczczenia jubileuszu pisarza ofiarowano mu w 1900 

r. zakupiony ze składek społecznych mająteczek Oblęgo-

rek pod Kielcami.  

Najbardziej znane utwory: 

NOWELE— „Janko Muzykant”, „Szkice węglem”, „Z pa-

*** 

Przychodzi krasnoludek do apteki i 

mówi:  

-Poproszę tabletkę od bólu głowy. 

-Zapakować?  

-Nie, dziękuję. Poturlam. 
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J. polski J. niemiecki J. angielski J. włoski 

wakacje die Ferien holiday(s) ferie 

lato der Sommer summer estate 

jechać fahren travel (podróżować) andare 

podróż die Reise travel viaggio 

morze das Meer sea mare 

góry das Gebirge mountain monti 

jeden eins one uno  



ZAGADKA 

1.W  jaki sposób można rozstawić 24 osoby w 6 rzędach tak, aby       

                 każdy rząd składał się z 5 osób ? 

*** 

2. Ustawiono w następujący sposób 9 zer: 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

Należy przekreślić wszystkie zera za pomocą tylko czterech pro-

stych linii, przy czym nie wolno oderwać ołówka od papieru. 

*** 

Rozwiązania do 01.06.2000 r. 

Słodkie NAGRODY 

SZKOŁA PODSTAWOWA W PROBOSZCZOWIE  

 

W następnym numerze 
 

 

 Ciekawe adresy internetowe 

 Ciąg dalszy pecetologii– rodzina windows  

 Wywiad z  ............. 

 Ciekawostki szkolne 

 Humor   

 zagadki 

 Autorzy naszych (i nie naszych )lektur 

 Rozmaitości 

 Słownik globtrotera 

 Konkursy z nagrodami 

 I wiele innych atrakcji 

7 CUDÓW ŚWIATA 

——– nazwa obejmująca w czasach starożytnych 7 słyn-

nych budowli i dzieł sztuki, które Grecy wyróżnili ze wzglę-

du na wyjątkowe walory artystyczne i niezwykłe rozwiąza-

nia techniczne. Najstarszą i najpopularniejszą listę spo-

rządził   Kallimach z Kyreny ( ok..310— 240 p.n.e 

Najczęściej zalicza się do 7 cudów świata : 

1. Piramidy egipskie 

2. Wiszące ogrody Semiramidy w Babilonie. 

3. Świątynię Artemidy  w Efezie . 

4. Posąg Zeusa Olimpijskiego dłuta Fidiasza w Olimpii. 

5. Mauzoleum w Halikarnasie. 

6. Kolosa Rodyjskiego. 

7. Latarnię morską na wyspie Faros w Aleksandrii. 

Inne wersje uwzględniały mury Babilonu i kolosy Memno-

na w Egipcie. 

CIEKAWI—SŁAWNI—PODZIWIANI 

NASZ ZESPÓŁ 
REDAKTOR NACZELNY — B. GAWORECKI 

DZIAŁ KOMPUTEROWY—  Bartek Gaworecki  
DZIAŁ  AKTUALNOŚCI- K.Bocheńska, A. Nowak K. Buchowska 

DZIAŁ KULTURALNY     — K. Cichoń , K. Laszek  

 

DZIAŁ SPORTOWY          —A. Kamizielak, G. Szpak, E. Semeniuk 

WSPÓŁPRACOWNICY   —       B. Baszczeńska, P. Trymerska, A. 

Rudzicka, M. Pietrzak, P. Mierzwiński, D. Chrzanowski 

I wiesz , że musisz wiedzieć , czego nie wiesz i 

poznać w sposób, którego nie znasz 

CZYTAJ ! 

WARTO WIEDZIEĆ 
AKWEN— obszar pokryty wodą 

ALGORYTM— formuła, wzór, schemat 

ALMANACH— rocznik zawierający artykuły z określonej dziedziny 

AMOK — napad morderczego szału, obłędnej furii 

ZBIERAJ KUPONY — NAGRODY  
Szczegół w następnym numerze 


