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Cudze chwalicie
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Przed Wami (i nami) kolejny rok szkolny. Kolejny rok, w którym przyjdzie
Wam piąć się po szczeblach wiedzy,
poznawać nowe wiadomości, odkrywać nowe obszary .......

Szkoły na świecie

4

Poradnik globtrotera
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Ciekawi— sławni...
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Pomogą Wam w tym Wasi przedstawiciele :

SAMORZĄD SZKOLNY
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PRZEWODNICZĄCY— MICHAŁ ODZIEMEK
ZASTĘPCA PRZEWODN.— KAROLINA
LASZEK
SEKRETARZ— DAMIAN HOŁYSZEWSKI
SKARBNIK— MARIKA BUŁA
WAŻNE DATY


19. IX - Dyskoteka



14. X - Dzień Nauczyciela



1. XI - Wszystkich Świętych



11. XI - Święto Niepodległości



23-31. XII - Przerwa
świąteczna



12-25. II - Ferie zimowe

SEKCJA PLASTYCZNA
MARIKA
MATEUSZ
MACIEJ
PIOTR
ANIA

DO
KOŃCA
ROKU SZKOLNEGO
ZOSTAŁO

276

BUŁA
RYCĄBEL
BIERNAT
DRABIK
OLECHNO

DNI

OD REDAKCJI...
Witamy po wakacyjnej przerwie. Wszyscy
chyba odpoczęli i z nowymi siłami przystąpią do zdobywania wiedzy.

W dalszym ciągu czekamy na Wasze uwagi, dotyczące naszego, a właściwie Waszego, pisemka szkolnego „globtroter”.

Życzymy Wam samych piątek i szóstek w
dzienniku, mnóstwa radości, wspaniałych
kolegów i koleżanek, a przede wszystkim
uśmiechu na twarzy. Trzeba wierzyć w
siebie.

Czy podoba Wam się ta gazetka, co chcielibyście w niej zmienić, co dodać, co ująć.
Piszcie, mówcie - my chętnie wysłuchamy.
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PECETOLOGIA— czyli komputerowe abc
Rodzina Windows
Windows-bez niego ani rusz
Najważniejszym programem, który musi się znaleźć w każdym komputerze, jest system operacyjny. To właśnie on
obsługuje w podstawowym zakresie poszczególne podzespoły komputera i nadzoruje pracę innych programów. Windows jest niezbędnym łącznikiem pomiędzy użytkownikiem
komputera a każdym innym programem, zwanym też aplikacją.

Internet Explorer –Przeglądarka internetowa, czyli program umożliwiający przeglądanie stron WWW.

Kontrola działania komputera
Monitor systemu -Umożliwia poznanie podstawowych
informacji o komputerze
Miernik zasobów -Aplikacja informująca na bieżąco o
stopniu wykorzystania pamięci komputera.

Surfowanie w internecie

Najlepsze gry
Atlantis 2 —–przygodowa

Gruntz —–logiczno-zręcznościowa

Euro 2000 —–sportowa

Shogun —–strategia

SimCity 3000 —–strategia

Ground Control —–strategia

Tomb Raider III —–gra TPP

Rayman 2 —–zręcznościowa

Diablo 2 —–zręcznościowo-fabularna

Lemingi —–logiczna

Need for speed 5 —–samochodówka

Croc 2 —–przygodowa

Rally Championship —–samochodówka

The Sims —–Strategia

Piłka nożna
Piłka nożna, futbol, najbardziej rozpowszechniona zespołowa gra sportowa, której celem jest
strzelenie bramki (gola) przeciwnikowi. W zawodach uczestniczą 2 drużyny po 11 zawodników
każda, mecz trwa 2 x 45 min. Piłkę (o masie 396453 g i obwodzie 68-71 cm) wolno uderzać nogami i głową, rękoma posługuje się tylko bramkarz
w obrębie pola karnego (do linii oddalonej 16,5 m
od bramki) i zawodnik wrzucający piłkę z autu.

-Co robi blondynka, gdy jest jej
zimno ?
-Co?
Pole gry jest prosto- -Staje w kącie.
kątem o długości 90- -Dlaczego?
-Bo słyszała że w kącie jest 90
120 m i szerokości
45-90 m (najbardziej stopni.

typowe boisko posiada wymiary 105 x 68
m), bramka
ma szerokość 7,32 m
i wysokość 2,44 m.

Kto rano wstaje,
temu chce się spać
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WYWIADY — plotki , kołowrotki
Poprosiliśmy sołtyskę p. Barbarę Cygoń o kilka słów do
naszej ankiety . A oto co usłyszeliśmy ...
Czym pani się zajmuje— leczeniem zębów
Czy lubi pani swoją pracę— bardzo

Ulubiona książka / rodzaj— Trylogia Sienkiewicza
Ulubiona muzyka/rodzaj— każda oprócz disco polo
Ulubiona pora roku — wiosna
(poprosiliśmy o dokończenie)

Co jest najważniejsze w życiu— na pewno rodzina
Co sądzi o dzisiejszej młodzieży— młodzież na wsi nie jest
taka zła , jak w mieście

Lubię ... Chodzić po górach
Nie lubię... brzydkiej pogody
Jestem... Zadowolona z życia

Ulubiony kolor — żółty

Co chciałaby powiedzieć naszym czytelnikom — żeby dbali
o zęby !

Ulubiony kwiat — konwalia
Ulubiony film / gatunek— romantyczne

wywiad przeprowadziły : K.Cichoń i K.Laszek

CUDZE CHWALICIE.....
Ostrzyca to jedno

z najbardziej malowniczych wzgórz

w Sudetach. Jest ona najwyższym wzniesieniem Pogórza
Kaczawskiego. Jej wysokość wynosi 501 m npm. W szczytowej części wzgórza utworzono w 1962 roku rezerwat
przyrody. Jego powierzchnia wynosi 3, 81 ha. Chroni się w
nim najpiękniejsze w Polsce gołoborza bazaltowe, a także
interesujące gatunki roślin. W 1982 roku rezerwat otoczono obszarem chronionego krajobrazu „Ostrzyca Proboszczowicka”, o powierzchni 11, 9 km kwadratowych.
Ostrzyca posiada wulkaniczny rodowód. Nie jest jednak
wygasłym wulkanem, pomimo stożkowatego kształtu.
Stanowi jedynie jego wewnętrzną część powstałą ze

Jaki jest szczyt śmiechu?
- połaskotać żarówkę tak, żeby się
w elektrowni śmiali.
Jaki jest szczyt pijaństwa?
- tak spić ślimaka, żeby do domu nie
trafił.
Jaki jest szczyt szczytów ?
- Mount Everest.

zniszczenia dużo
potężniejszego stożka wulkanicznego.
Obecne wzgórze to
fragment komina
wulkanu, wypełnionego zastygniętą magmą– bazaltem. Taką
formę nazywa się
czopem lub nekiem.

OLIMPIADY przed SYDNEY 2000
Wszystkie olimpiady:
1896 Ateny
1900 Paryż
1904 Saint Louis
1908 Londyn
1912 Sztokholm
1920 Antwerpia
1924 Paryż
1928 Amsterdam
1932 Los Angeles
1936 Berlin
1948 Londyn

1952 Helsinki
1956 Melbourne
1960 Rzym
1964 Tokio
1968 Meksyk
1972 Monachium
1976 Montreal
1980 Moskwa
1984 Los Angeles
1988 Seul
1992 Barcelona
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Szkoła !

Szkoła ? Szkoła .

W Belgii uczniowie także 1 września rozpoczynają szkołę
Podstawową, która jest obowiązkowa od 6. do 12. roku życia.
Uczą się języka francuskiego, matematyki oraz środowiska,
które składa się z: historii, geografii, biologii, anatomii, fizyki,
lekcji o bezpieczeństwie na drogach, religii lub etyki, wf. z pływaniem, prac ręcznych.
Rok szkolny trwa od 1.09. do 30.06. Zajęcia w szkole rozpoczynają się o 8.45 i trwają do 15.45 z przerwą na lunch od 11.45
do 13.00. Wyjątkowym dniem jest środa, ponieważ lekcje są
tylko do 11.45, a po południu poza szkołą odbywają się zajęcia
dodatkowe, wybrane przez rodziców, np. sportowe, muzyczne,
plastyczne itd.. Przed każdymi feriami (tydzień, w którym przypada Wszystkich Świętych, 2 tygodnie na Boże Narodzenie,
tydzień na koniec karnawału, 2 tygodnie na Wielkanoc i 2
miesiące wakacji) uczniowie zdają egzaminy.

Frazeologia



Bajońskie sumy-bardzo dużo pieniędzy


Biały kruk-osobliwość, rzadkość, unikat
Chodzić jak błędna owca-chodzić bez celu
Narobić bigosu-narobić zamieszania, kłopotu
Owijać w bawełnę-nie mówić wprost

Skąd pan wie, że ściągałem od
Kazia-nie zgadza się z nauczycielem Jacek.
Ponieważ Kazik w odpowiedzi
na trzecie pytanie napisał „nie
wiem”, a ty na to samo pytanie
odpowiedziałeś „ja też”.

Żeby nie wiem co, to i tak nie wiem nic

Kącik literacki
W tym miejscu chcemy stworzyć witrynę literacką, w której, w przyszłości, będziecie mogli zamieszczać własne próbki utworów literackich - wierszy, opowiadań... W kąciku tym nie zabraknie również przykładów z literatury polskiej i obcej, autorów
znanych i mnie znanych. Jeżeli więc piszecie wiersze lub opowiadania, nie wstydźcie się tego, przekażcie je nam, a my chętnie
wydrukujemy. Macie niepowtarzalną okazję, a naprawdę warto...
Na początku jednak, zanim znajdziemy ukrywających się w szkole opowiadaczy i wierszokletów, posłuchajcie, co na temat
poezji sądzi nasza noblistka - Wisława Szymborska:
NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ
NiektórzyCzyli nie wszyscy.
Nawet nie większość wszystkich ale mniejszość.
Nie licząc szkól, gdzie się musi,
I samych poetów,
Będzie tych osób chyba dwie na tysiąc.

Str. 5

DYSCYPLINY w

SYDNEY 2000

Lekkoatletyka
Pięciobój nowoczesny
Piłka nożna
Piłka ręczna
Piłka wodna
Podnoszenie ciężarów
Pływanie
Pływanie synchroniczne
Siatkówka
Siatkówka plażowa
Skoki do wody
Skoki przez przeszkody
Softball
Strzelectwo

Akrobacje na batucie
Badminton
Baseball
Boks
Gimnastyka artystyczna
Gimnastyka sportowa
Hokej na trawie
Judo
Kajakarstwo górskie
Kajakarstwo klasyczne
Kolarstwo górskie
Kolarstwo szosowe
Kolarstwo torowe
Koszykówka
Szermierka

Taekwondo
Tenis
Tenis stołowy
Triathlon
Ujeżdżanie
Wioślarstwo
WKKW
Zapasy w stylu klasycznym
Zapasy w stylu wolnym
Łucznictwo
Żeglarstwo

Autorzy naszych lektur
Udała się druga operacja słonia.

Wisława Szymborska (ur. w 1923 r.)
Życiorys:
Urodziła się 2 lipca 1923 roku w wielkopolskim
Bninie, będącym dziś częścią Kornika. Od 1931
roku mieszka w Krakowie, gdzie w latach 1945-48 studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim
filologię polską i socjologię.

w Poznaniu.
3 października 1996 roku Wisława
Szymborska otrzymała Nagrodę Nobla w
dziedzinie literatury
za tom poetycki .

Chirurg weterynarz mówi do swego
kolegi:
No, tym razem nie zostawiliśmy mu
w brzuchu żadnych narzędzi. Siostro
Siostro! Gdzie się siostra podziała ?

Jest laureatką takich nagród jak: Nagroda Polskiego PEN-Clubu, Nagrody Goethego, Nagrody
Herdera, ma także tytuł doktora honoris causa uniwersytetu

NOBEL — 1996 r.

JĘZYKOWY PORADNIK GLOBTROTERA
J. polski

J. niemiecki

J. angielski

J. włoski

Szkoła

Die Schule

school

scuola

uczeń

Der Schuler

Pupil, schoolboy

allievo

nauczyciel

Der Lehrer

teacher

maestro

lekcja

Die Lektion

lesson

lezione

dyrektor

Der Direktor

headmaster

direttore

biblioteka

Die Bibliothek

library

biblioteca

klasa

Die Klasse

form

classe

SZKOŁA PODSTAWOWA W PROBOSZCZOWIE
NASZ ZESPÓŁ

REDAKTOR NACZELNY — B. GAWORECKI
DZIAŁ KOMPUTEROWY— Bartek Gaworecki
DZIAŁ AKTUALNOŚCI- K.Bocheńska, A. Nowak K. Buchowska
DZIAŁ KULTURALNY — K. Cichoń , K. Laszek

1
2
3
4
5

DZIAŁ SPORTOWY
—A. Kamizielak, G. Szpak, E. Semeniuk
WSPÓŁPRACOWNICY — B. Baszczeńska, P. Trymerska, A.

6

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

I wiesz , że musisz wiedzieć , czego nie wiesz i
poznać w sposób, którego nie znasz

1. Sąsiadka Polski.
2. Słodki na patyku.
3. Chodzi w spódniczce i słynie ze skąpstwa.

CZYTAJ !

4. Czarny ptak.
5. Policyjna.
6. Stolica jednego z państw europejskich.

WARTO WIEDZIEĆ
Bagatela-drobnostka, błahostka
Bandera-flaga podnoszona na statku
Barbarzyńca-człowiek prymitywny, dziki, często okrutny
Bibelot-drobny przedmiot

CIEKAWI—SŁAWNI—PODZIWIANI
OSCARY !
Ma zaledwie 34,4 cm wzrostu, waży 3,8 kg. Pod warstewką 14- karatowego złota jest brąz. Nie jest– w sensie materialnym– specjalnie cenny, ale większość ludzi filmu
oddałoby za niego kilka lat życia...
Oscary— najbardziej prestiżowe nagrody dla twórców kina, wręczane są zawsze pod koniec marca. Oscar Show
ogląda cały świat.
Po raz pierwszy Oscary wręczono 16 maja 1929 r.
Laureatami pierwszych Oscarów byli: Janet Gaynor— najlepsza aktorka, Emil Jannings— najlepszy aktor, za najlepszy film uznano „Skrzydła” w reżyserii Wiliama A. Wellmana. Tytuły najlepszych reżyserów zyskali Frank Borzage i Lewis Milestone.

Czy znasz polskich laureatów Oscara ?

W następnym numerze












Gry komputerowe
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
ZBIERAJ KUPONY — NAGRODY

