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UWAGA !!!
Specjalny
bezpłatny
dodatek

Zbliżają się święta Bożego
Narodzenia i Nowy Rok 2001 przełom wieku i nowego tysiąclecia.
Święta Bożego Narodzenia
to najpiękniejsze święta rodzinne.
Jest to czas, który przeżyjemy
wspólnie ze swoimi rodzinami w radości i miłości.
Nowy Rok 2001 jest też wyjątkowy - wchodzimy w XXI wiek.
Czy będzie to wiek lepszy od
mijającego? Tego nie wiemy. Ale
wiemy, że zależy to również od Was
— będziecie realizować swoje marzenia, wpływać na rzeczywistość,
pracować.....

DO
KOŃCA
ROKU SZKOLNEGO
ZOSTAŁO

XXI

185
DNI

OD REDAKCJI...
Szukaj wewnątrz numeru

Wigilia to szczególny dzień, jeden
jedyny w roku.
Ten cudowny czas sprawia, że jesteśmy zdolni tak wiele sobie wybaczyć, zacząć wszystko od nowa,
a wtedy, dzieląc się opłatkiem, powiedzieć życzenia prosto z serca...

Łamiąc się z Wami
opłatkiem, życzymy Wam
wielu radości, zadowolenia z
siebie, mnóstwa piątek i szóstek w dziennikach, spełnienia najskrytszych marzeń, realizacji życiowych planów...
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PECETOLOGIA— czyli komputerowe abc
Multimedia

Odtwarzacz - pozwala słuchać
dźwięków i fragmentów muzycznych oraz oglądać
filmy.
Odtwarzacz CD - Zamienia komputer
w odtwarzacz płyt kompaktowych. Po włożeniu płytki
do napędu CD-ROM i uruchomieniu tego apletu możemy wybrać utwór, którego chcemy słuchać.
Rejestrator dźwięku - pozwala nagrywać głos lub muzykę z wieży hi-fi.

Narzędzia dyskowe
ScanDisk
- sprawdza i usuwa błędy znajdujące się na dysku.
Defragmentator dysków - porządkuje zawartość
dysków.
Piszemy
WordPad - prosty edytor tekstu.
Notatnik - jeszcze prostszy edytor tekstu.
Rysujemy
Paint - prosty program graficzny
Imaging - służy do przeglądania plików graficznych oraz ich edycji, np. skalowania.

Najlepsze programy
PhotoDraw 2000 — graficzny

WinAmp 2.6 — odtwarzacz mp3

ArCon 4.03 Standard — projektowanie wnętrz

CDMax 1.7.5 — odtwarzacz CD

Magix music maker 5 — tworzenie muzyki

Internet Translator — tłumaczy strony WWW

Internet Explorer 5.5 pl — przeglądarka WWW

YDP Reflex — nauka języków obcych

Windows 2000 — system operacyjny

Office 2000 pl — pakiet biurowy

Recognita Plus 5.0 — do rozpoznawania tekstu

Encyklopedie multimedialne PWN

Norton AntiVirus 2001 — program antywiusowy

Mapa Polski 2001 Cartal

Media Player 7.0 — odtwarzacz wideo

Encyklopedia multimedialna Fogra 2001

CUDZE CHWALICIE.....
PROBOSZCZÓW
Wieś typu łańcuchowego, leży nad Skorą, 280 m n.p.m.,
6,5 km na południe od Pielgrzymki. Liczy ok.. 1115 mieszkańców ( 1996 r.).
Pierwsza wzmianka o Proboszczowie pochodzi z 1206 r. nadany mniszkom trzebnickim , 1235 Probostou Gai, 1356
Probsthain, w XVII w. ośrodek szwenkfeldyzmu, zniszczenia podczas wojny trzydziestoletniej.

Kościół Św. Trójcy - powstał w XIII w w stylu późnoromańskim (portal), przebudowany w 1486, rozbudowany w
1673 i 1701—1702. Empory z XVI w, ambona XVII/XVIII
w, kaplica grobowa Redernów z 1781 z rzeźbami renesansowymi i barokowymi. Mur przy kościele z XVIII w.
Zespół pałacowy - oficyna i stodoła z poł. XIX w, ponad
50 budynków z różnych okresów XIX w. W epoce renesan-
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WYWIADY — plotki , kołowrotki
Dziś wywiad z Waszym starszym kolegą Krystianem Skrzypkiem
-

Do jakiej szkoły chodzisz?
Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi
- Jak wspominasz podstawówkę?
Było bardziej kolorowo i przyjaźnie.
- Jaki był/jest Twój ulubiony przedmiot w szkole?
j. francuski i j. polski
- Jakiego przedmiotu nie lubisz?
fizyki
- Od kiedy piszesz?
zacząłem u schyłku 8 klasy
- Jaki jest twój ulubiony wiersz?
„Przyjaciel strumyków”
- Jaki był Twój pierwszy wiersz?
„Sprzątajmy świat wierszem”, „Kamień”
- Co sprawiło, że zająłeś się poezją?
Chęć spoglądania na świat i ludzi, a poza tym mogę robić, co chcę i pisać to, co myślę
- Jakie są Twoje największe osiągnięcia?

2 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym w Katowicach w kategorii prac literac
kich w 1999/2000 i 2000/2001

otrzymanie 2 stypendiów z fundacji „Nadzieja i Pomoc” oraz „Premiera”

ułożenie najlepszego hasła reklamowego w konkursie „Lojalność i marka”

otrzymanie Certyfikatu Uniwersytetu Cambridge na ocenę dobrą w Opolu

funkcja dyrektora w mini przedsiębiorstwie młodzieżowym „Medial”

pełnienie funkcji sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Złotoryi
- Czym się interesujesz poza poezją?
Komputerami - bardziej składem technicznym niż oprogramowaniem, jazdą na rowerze - np. wy
cieczki do Świeradowa Zdroju, lubię słuchać muzyki techno.
- Co chciałbyś powiedzieć swoim młodszym kolegom?
żeby zawsze byli sobą - to zapewnia spokój, harmonię i stwarza możliwości. Bądźcie poważni, ale nie
pokazujcie tego.
- Czy pisząc, używasz komputera?
Tak! Napisanie wiersza zawsze wiąże się z jego promocją. Nie piszę po to, żeby wiersz leżał w szufladzie. Zawsze mogę go pokazać, wysłać na jakiś konkurs. A poza tym to oszczędność czas
- Jakie są Twoje plany na przyszłość?
Chciałbym studiować filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Może zostać dziennikarzem.
Zamierzam kontynuować twórczość literacką.
- Twój ulubiony kolor –żółty na niebieskim tle
- Ulubiony wykonawca/zespół muz. –Blank&Joneas, Westbaum, Darude
- Ulubiona książka -”Zniewolony umysł” Cz. Miłosza, „Pan Tadeusz” - pisząc, wzoruję się na Mickiewiczu
Dokończ!
Lubię - wrócić ze szkoły, zamknąć się w pokoju, usiąść przy komputerze i, popijając herbatkę, słuchać
radia. Lubię wieczory i swój przytulny kącik - „Za dnia nic z mojej ręki nie powstaje”.
Nie lubię - wstawać rano. Nie lubię niedzieli do południa, cichej muzyki i pierogów z kapustą.
Chciałbym - „Chciałbym, żeby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”. Chciałbym wydać
swoją książkę w dużym nakładzie ( czego serdecznie życzymy - redakcja).
Wywiad przeprowadziły K.Cichoń i K.Laszek

W następnym numerze literacka próbka twórczości Krystiana - fragment utworu
„ Przyjaciel strumyków”
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Szkoła !

Szkoła ? Szkoła .

W KAMERUNIE
Uczniowie rozpoczynają naukę w szkole podstawowej
w wieku 7 lat. Nauka trwająca 6 lat odbywa się w szkołach prywatnych lub państwowych. Dzieci chodzą do szkoły 5 dni.
Lekcje rozpoczynają się o godz. 8.00 i trwają do godz.
12.00, później jest dwugodzinna przerwa na lunch. Kolejne lekcje zaczynają się o 14.30 i kończą ok. 18.00. W licznych klasach
- ok.. 50—osobowych - panuje idealna cisza. Uczniowie przekraczając próg szkoły, zachowują ciszę i w spokoju ustawiają się
przed salą, oczekując na nauczyciela.
Rok szkolny podzielony jest na trzy semestry. Co 3
miesiące uczniowie zdają egzaminy. Skala ocen (uwaga !!!) jest
od 1 do 20. Na ocenę końcową składa się średnia ocen z każdego

semestru .
Kończąc
szkołę podstawową,
uczniowie zdają egzamin państwowy i uzyskują dyplom, który
daje im możliwość
przystąpienia do egzaminów do szkół średnich.

Frazeologia

Czarna owca - osoba wyróżniająca się w

Chować głowę w piasek - udawać, że się czegoś nie widzi lub nie wie,
tchórzyć

Chwytać za serce - wzruszać, rozczulać

zespole, prześladowana za te cechy
Zabijać czas - zajmować się byle czym,
żeby się nie nudzić
Czytać między wierszami - domyślać
się tego, co nie jest napisane

Ciągnąć kogoś za język - wypytywać
Cicha woda - o kimś tylko pozornie nieśmiałym

ŚWIĄTECZNE SYMBOLE
WIGILIA
Słowo to pochodzi od łacińskiego słowa „vigiliare” i oznacz nocne czuwanie. W kościele katolickim określa się tak dni poprzedzające
ważniejsze święta. Najbardziej jednak to słowo kojarzymy z dniem przed Bożym Narodzeniem. Wigilia przyjęła się w Polsce w XVIII w.
Znakiem do jej rozpoczęcia jest ukazanie się pierwszej gwiazdy na niebie. Po modlitwie wszyscy dzielą się opłatkiem i składają sobie
życzenia, po czym zasiadają do wieczerzy, składającej się - zgodnie z tradycją - z 12 postnych potraw.
Przy wigilijnym stole powinno się zostawić wolne nakrycie - ze względu na pamięć o nieobecnych czy dla nieoczekiwanego gościa.
Każdy do końca wieczerzy powinien pozostać na swoim miejscu. Aż do Pasterki jest czas na wspólne kolędowanie, oglądanie prezentów pod choinką

OPŁATEK
W języku łacińskim „oblatum” - czyli dar ofiarny. Dzieląc się nim, ofiarujemy drugiej osobie naszą wdzięczność, przebaczenie. Obyczaj
ten był znany w Polsce na początku XIX w.

CHOINKA
Zwyczaj ten jest pochodzenia niemieckiego. W Polsce przyjął się w XVIII w. Ubiera się ją w dniu poświęconym pierwszym rodzicom Adamowi i Ewie.
Nawiązuje do rajskiego drzewa i do drze

KOLĘDY
Specjalne pieśni śpiewane w okresie Bożego Narodzenia. Nazwa
„kolęda” pochodzi od łacińskiego :calendae” ( w państwie rzymskim nazwa pierwszego dnia każdego miesiąca). Najstarsze polskie kolędy
pochodzą z XV w. Autorem znanej kolędy „W żłobie leży” jest Piotr Skarga, a kolędę „Bóg się rodzi” napisał Franciszek Karpiński.

UWAGA KONKURS !!!
Wymyśl hasło reklamujące naszą gazetkę „globtroter”, wpisz je na odpowiednim kuponie, który zamieszczamy poniżej, wytnij kupon i przekaż nam,
tj.redakcji. Najlepsze hasła wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

Imię
...........................................................
Nazwisko ...........................................................
Klasa
...........................................................
Adres
...........................................................
Treść hasła ......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
=== ======================== ===========
Już niedługo WALENTYNKI 2001
W lutym ukaże się numer specjalny naszego pisma poświęcony Walentynkom, którego redaktorami będziecie Wy sami. Oczekujemy na wypełnione kupony, które zamieszczamy poniżej.
Za ich pomocą możecie składać życzenia walentynkowe, a my je wydrukujemy w numerze specjalnym. A więc do dzieła...........
====================== =============== =
Od kogo ................................................................................
Dla kogo ................................................................................
Treść życzeń
.......................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
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Historia kalendarza
Kalendarze księżycowe oparte są na
fazach Księżyca. Cykl powtarzających
się faz, czyli czas obiegu Księżyca
Upływające dni, miesiące i lata zmusi- wokół Ziemi, trwa ok.. 29 i pół dnia i
ły człowieka do dokładnego uporząd- nazywany jest miesiącem księżycowym.
12 takich miesięcy tworzy rok, składająkowania płynącej rzeki czasu. Człocy się z 354 dni. Jest to więc rok o ponad
wiek, obserwując Słońce i Księżyc,
11 dni krótszy od słonecznego.
dokonał podziału na lata, miesiące i
dni, tworząc kalendarze słoneczne
(solarne), księżycowe (lunarne) i sło- Kalendarz księżycowo-słoneczny powstał w wyniku połączenia tych dwu
neczno-księżycowe (solilunarne).
systemów, kalendarzem takim stał się
np..kalendarz babiloński, który wprowaKalendarze słoneczne związane z
obiegiem Ziemi wokół Słońca, oparte dził tydzień złożony z 7 dni oraz podział
dnia na godziny i minuty.
są na regularnie powtarzającym się
cyklu zmian pór roku, co daje nam 1
cały rok.
Warto wiedzieć - zwłaszcza przed
kupnem nowego...

Fundamentem kalendarza używanego
obecnie stał się kalendarz stworzony
przez Rzymian w I w.przed Chrystusem,
utworzony z polecenia Juliusza Cezara
przez astronoma Sosigenesa, który oparł
go na roku słonecznym - tzw.kalendarz
juliański. Kalendarz podzielono na 12
miesięcy, które odliczano od 153 r pne od
1 stycznia, kiedy to konsulowie rzymscy
obejmowali swe urzędy.. W latach przestępnych wprowadzono 1 nadliczbowy
dzień w lutym.
Niewielkie poprawki wniósł papież Grzegorz XIII - wyrównano błąd Sosigenesa ,
który do 1582 r.wyniósł 12 i pół dnia powstał kalendarz gregoriański.

Autorzy naszych lektur
Zbigniew Herbert (1924-1998)
Poeta, dramaturg, eseista.
Życiorys:
W czasie wojny uczestniczył w tajnych kompletach gimnazjalnych i uniwersyteckich
w konspiracyjnym Uniwersytecie Jana Kazimierza (UJK).
Działał w ruchu oporu we lwowskiej AK.
Po wojnie mieszkał w Krakowie, Sopocie, Toruniu, a od
1950 r. w Warszawie. Ukończył prawo
i ekonomię w krakowskiej Akademii Handlowej. Zmarł w
1998 r.
Herbert nie brał udziału w oficjalnym życiu kulturalnym
okresu socrealistycznego. Jego debiut
prasowy przypada na 1948 r., ale pierwszy tom poetycki pt.
"Struna światła" opublikowany został

SZKOLNE PRZYSŁOWIA

dopiero po odwilży w
1956 r. Kolejne tomy
to:

Błądzić jest rzeczą ucznia
Pokorny uczeń z dwóch ściąg ściąga

- "Hermes, pies i
Czego Jaś się nie nauczy, z tego go
gwiazda" (1957)
- "Studium przedPrzepytają
miotu" (1961)
- "Napis" (1969)
- "Pan Cogito" (1974)
- "Raport z oblężonego miasta" (1984, Paryż)
- "Elegia na odejście" (1990, Paryż)
- "Rovigo" (1992)
- "Epilog burzy" (1998)

JĘZYKOWY PORADNIK GLOBTROTERA
J. polski

J. niemiecki

J. angielski

J. włoski

Boże Narodzenie

Weihnachten

Christmas

Natale

Choinka

Der Christbaum

Christmas tree

Albero di Natale

Wigilia

Der Heiligabend

Christmas Eve

vigilia

Kolęda

Das Weihnachtslied

carols

pastorale

Prezenty

Das Geschenk

gifts

regalo

Święta

Die Feste

holidays

festa

Wesołych Świąt

Ein frohes Weihnachtsfest

Marry Christmas

Buone feste

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
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
Cal - jednostka miary długości
Cenzura - oficjalna kontrola publikacji, filmów...
Chiromancja - wróżenie i określanie charakteru z linii dłoni
Czador - ubranie kobiet muzułmańskich, osłaniające całą postać

humor



* **
-- Czy te ziemniaki są polskie czy z importu ? - pyta
klient.
-- O co panu chodzi ? Czy pan je zje, czy będzie z nimi
rozmawiał ?
***
W sklepie:

Poproszę sznurowadła.

Jakie ?

Prawe i lewe.
***





W następnym numerze

Jak przy pomocy wody można uzyskać światło ? pyta nauczyciel.
Należy umyć szyby - odpowiada dumnie uczeń

Dlaczego słonie mają takie wielkie głowy ?
Żeby w ZOO nie mogły przecisnąć się przez
ogrodzenie.
A dlaczego mają takie płaskie uszy ?
Bo często próbowały to robić !













Ciekawe adresy www
Ciąg dalszy pecetologii– rodzina windows i przyjaciele rodziny
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

