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globtroter
Nowi redaktorzy

14 lutego—
Walentynki
Skąd się wzięły?
Święto ma bardzo
długą tradycję. W starożytnym Rzymie
dzień ten poświęcony
był Junonie, żonie boga Jowisza. Junona
opiekowała się szczególnie kobietami i małżeństwem.
Z dniem 14 lutego
związany jest również
młody kapłan Walenty.
W dniu 14 lutego 269
roku został skazany na
śmierć za to, że wbrew
zakazowi udzielał ślubów żołnierzom. W
więzieniu zakochał się
w niewidomej córce
strażnika i wysłał do
niej pożegnalny list z
podpisem „Twój Walenty”.
Walenty został patronem zakochanych.

Od września gazetkę redagują
nowi
redaktorzy.
Oto
niektórzy

z
nich
przy
pracy

Walentynkowe wróżby

Jeżeli d zie w c zy n a chc iała po z nać i mię s we g o prz yszłe g o, mus iała t yl ko w ysz u ka ć jab łk o „z o g on ki e m” i kręcić ni m, re cy tuj ąc
i mi o na z na n yc h jej chł o pa k ó w. Prz y w y m a w ia ni u właści w e g o i mi e nia o g o ne k p o w inie n się u rw ać.
W a le nt y nk o w e sy mb o le to : serc e, róża,
pie rści en ie, ręk a wi cz ki i g ołę bie.
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Za mało abry, za dużo kadabry
Andrzejki w naszej szkole to wieczór zabaw i
wróżb. Przy dźwiękach skocznej muzyki nie zabrakło spotkań z wróżkami, lania wosku, wróżenia z kart, fusów,
ustawiania butów…
Wszyscy świetnie się bawili.
I ja tam byłem, i też się bawiłem, ale nie tańczyłem.

Czary, mary, hokus, pokus

Król zwierząt wezwał poddanych i mówi:
- Ci z was, którzy są mądrzy, przejdą na lewą stronę, a ci, co są ładni, na p rawą.
Zwierzęta przechodziły, została tylko żaba. Lew pyta:
- A ty co?
- Przecież się n ie rozerwę - odpowiada żaba

GROZA W TOALETACH
Pewnego wtorku w naszej szkole został przyłapany włamywacz płci męskiej na szpiegowaniu w damskiej toalecie. Odkryto go gdy uciekano przed naszym groźnym nauczycielem. Włamywacz przestraszył dziewczyny, które uciekały do
toalety.
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Pierwszaczki uczniaczki
Pierwszaki już są uczniami. Pomogli im
w tym starsi uczniowie. Pierwszoklasiści
mieli też chyba najmłodszą babcię na
Ziemi.

Syn piłkarza po powrocie ze szkoły oznajmia ojcu:
- Tato, mam dla ciebie dobra wiadomość. Mój kontrakt z klasą piątą przedłuży się na następny rok.
!!!
Sąsiad woła przez płot do ojca Jasia:

A co to była wczoraj u was jakaś uroczystość, że było tak głośno?

Nie, to Jasio przewrócił ul.
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Ciąg dalszy nastąpi …
spotkanie pierwsze, czyli wielka zmiana
Był dzień przed 1 września i wszyscy bali się iść do szkoły, bo podobno miała się
tam odbyć ceremonia przyjęcia nowego nauczyciela od historii. Bałem się jeszcze bardziej, ale nauczycielem okazała się zeszłoroczna pani od przyrody. Choć i te lekcję były
nudne i pełne krzyku, z czasem polubiliśmy nawet przyrodę i historię, ale to dalej nie było to samo, co poprzedni nauczyciel historii.
Nadszedł czas sprawdzianu z historii. Napisaliśmy go, a na dwa dni przed feriami
świątecznymi oddano nam je ocenione. To było nie do wiary - dostałem 6. Dostałem
szóstkę, ale miałem z historii tylko takie oceny: 1,1,3,2,1,4,6, a do końca semestru zostało parę tygodni. Średnia mi wyszła jaka wyszła, a do następnej klasy cudem zdałem. Na
następny rok znowu nam zmienili nauczyciela od historii...
mn
CZATO WA NETYKIETA

Coraz więcej osób korzysta z popularne go CZATU. Oto kilka dobrych rad.
Tego nie rób!


Nie prze klinaj – nikt nie lubi czytać bluzgów. Nie zakładaj pokoi o wulgarnych nazwach



Nie pisz niepotrzebnie DUŻY MI LITERAMI – taki tekst jest znacznie mniej czytelny. A
poza tym w Internecie oznacza KRZYK. A nikt NIE LUBI NA CZACIE NIEPOTRZEBNEGO
KRZYCZENIA!!!



Nie obrażaj innych – jeśli ich nie lubisz, to włącz ignorowanie



Nie udawaj kogoś innego. Podszywanie się pod innych czatujących jest poważnym wykroczeniem.



Nie używaj nicków przeszkadzających innym – nicki wulgarne, obrażające innych, nieetyczne, niezgodne z dobrymi obyczajami czy prawem nie są mile widziane na czacie. Za
używanie takiego nicka możesz zostać wyproszony z czatu.

Pamiętaj!


Anonimowość w Inte rnecie to fikcja. Zawsze można dowiedzieć się kim jesteś, skąd i
kiedy łączyłeś się z Internetem, jak z niego korzystałeś...

Internet nie stoi poza prawem – nie łam prawa. Kary nie są wirtualne.
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Pewnego razu mama kazała iść mi do piwnicy po konfitury. Otworzy łem d rzwi .Ciemno. Pstryk! Pstryk!
Nie ma światła. Schodzę.
- Auu!
- Stuk! Łup!
Spadłem po schodach.
Wstaję.
Biorę konfitury i nagle.... ktoś zaczął mi je wyry wać. Nogi zrobiły mi się jak z galarety, włosy stanęły dęba, a po plecach
przeszło stado mrówek. Potwór miał duże ręce, ale gło wy nie widziałem, za to usłyszałem
- Co ty tu robisz?!
To był mój tata.
I wtedy mi u lży ło .Powiedziałem, że mama mnie tu wysłała.
A potem cały czas płakałem. Nigdy nie pójdę ju ż wieczorem do piwnicy.
Mateusz Grzelczyk

Opowieści mrożące krew w żyłach

-Aaaaa!
-Przestań się drzeć, bo cię zjem.
-A widzisz mnie, jest ciemno.
-Kurcze b lade, nie wyszło mi.
Światło się zapaliło. Przed sobą wid zę mo ją siostrę.
-No dobra, ale już nie krzycz. Noc jest długa i jeszcze cię przestraszę.
Po kilku godzinach słyszę:
- Auuuu!
-Przestań! Wiem, że to ty.
Nikt się nie odzy wa. Zapalam światło. Przed sobą wid zę bałwana z tak długim nosem, że musiał stać po drugiej stronie pokoju.
-Czego chcesz?
-Jesteś dobrą wróżką.
-Jaką dobrą wró żką, pajacu.?!
-Jestem wnuczkiem Pinokia, a ty możesz mnie odczarować.
-Przestań z ty m czarowaniem, bałwanie, znikaj, za godzinę idę do szkoły.
-Skoro nie jesteś dobrą wró żą, to dlaczego masz w d łoniach ró żdżkę?
-Odczep się!
-Dobra idę, ale na pewno nie.
-Nie!
-To spadam
Szybko sobie poszedł, a ja jeszcze szybciej zasnęłam.
Sandra Szymańska

A ż s t r a ch s i ę b a ć
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Klaudia Idziak
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Mateusz Grzelczyk
Marlena Podwalna
I wiesz , że musisz wiedzieć , czego nie wiesz
i poznać w sposób, którego nie znasz

1.
Należy rozstawić 24 osoby w 6 rzędach tak,
aby każdy rząd składał się z 5 osób

2.

Pięć koparek wy kopuje w ciągu pięciu godzin kanał
długości 5 m. ilu koparek należy użyć, aby w ciągu stu
godzin wy kopać 100 m kanału?

3.

Samolot przebywa odległość z miasta A do miasta B w
ciągu 1 godz. 20 min. Lot zaś powrotny samolotem t rwa
80 minut. Jak to możliwe?

4.
Ile prostok ątów znajduje się w tej figurze?

CZYTAJ !

Na rozwi ązani a co najmniej 2 zadań czekamy do
10 marca 2005 r. Nagrodą jest gra komputerowa
„Rally Trophy” l ub „ Zax”

N

asi najlepsi
I semestr 2004/2005

KLASY MŁODSZE

KLASY STARSZE

Hubert Bu ła
Kamila Dobrowo lska
Natalia Foremna

Karolina Albrycht
Martyna Matoga
Dawid Macie jski

Małgorzata Maliszewska
Magdalena Szablińska
Justyna Szwajkowska

Michał Nowaczewski
Mateusz Nowaczewski
Karol Kureła

Do min ika Maciejska
Iza Ząbek
Dawid Wiśniewski

Adam Semeniuk
Ewa Se meniuk
Katarzyna Puczko

Piotr Hutyra
Kamil Brzuszek
Bartosz Świerc zewski

Katarzyna Ząbek
Aleksandra Dobrowolska
Sandra Szy mańska

