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dfffgfgfgfgf20 września wybory do samorządu uczniowskiegoMagia Bożego Narodzenia
nigdy się nie kończy,
a jego najwięks

Oto pierwszy
numer szkolnej
gazetki

Oto pierwszy numer szkolnej gazetki

Samorząd Uczniowski jak co roku ogłasza konkurs na najładniej przystrojoną salę lekcyjną. Dla
zwycięzców słodki upominek!
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Z okazji.....Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze, oraz
samych szczęśliwych dni w nadchodzącym nowym roku życzy redakcja szkolnej gazetki

Przed Wami pierwszy, roboczy numer
gazetki szkolnej tworzonej w ramach
koła medialnego. Mamy nadzieję, że
Wam się spodoba 
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roboczy numer
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Mamy nadzieję,
że Wam się
spodoba!
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Życzenia radosnych Świąt Bożego
Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym
gronie oraz pasma sukcesów i spełnienia
najskrytszych marzeń w nadchodzącym
Nowym Roku składa Redakcja
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Prezentujemy
pierwszy,
roboczy numer
gazetki
szkolnej. Mamy
nadzieję, że
Wam się
spodoba!
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W wielu krajach ludzie życzą sobie
wesołych świąt w inny sposób

Japoński - �������� (Merīkurisumasu)
Angielski -Merry Christmas
Niemiecki - Frohe weihnachten
Portugalski- Feliz natal
Litewski - Linksmų Kalėdų
Czeski - Veselé Vánoce
Francuski - Joyeux noel
Luksemburski-Schéi Chrëschtdeeg
Węgierski-Boldog karácsonyt 
Grecki-Καλά Χριστούγεννα - czytamy-
Kalá Christoúgenna

Historia
Św.Mikołaja:  
Biskup miry,
za swoje
uczynki został
pierwowzorem
postaci
rozdającej
prezenty
dzieciom.
Przedstawiany
zazwyczaj jako
dobrze znany
starzec z dużą
białą brodą,     
  czerwonym
strojem,
czapką,workiem
prezentów i
rózg.                
                          
                           
     

  
6  XII      
Mikołaj
przynosi
prezenty
grzecznym
dzieciom a
rózgi tym
nieg-
rzecznym. 
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Dla niej:
bransoletki, naszyjniki
perfumy
książka
zestaw biurowy
szkatułki
koc, poduszki
ramka ze zdjęciem
kubek

Dla niego:
sprzęt komputerowy
kubek
książka
gry
bon
zestaw biurowy
skarpetki
perfumy

Dla nauczyciela:
bon
książka
kubek
podgrzewacz USB
słodycze 
do pielęgnacji skóry
notatnik
zestaw herbaciany
   autor: Zuzia

Nie masz pomysłu na
prezent? Tutaj
znajdziesz parę
propozycji 
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Co ćwierka w drzewach?
Sikorka nie tylko bogatka.

Sosnówka czy uboga? Co to za
sikorka?

 -Modraszka
(sikorka modra)
jest mniejsza od
bogatki i
zwinniejsza. Jej
główne kolory
to żółty i
błękitny - stąd
nazwa. Ma też
mniejszy i
jaśniejszy
dziób.

Bogatki
występują u nas
cały rok, ale
najbardziej
widoczna (tak
jak reszta
sikorek) jest
zimą.
Charaktery-
styczny znak
to czarno-biała
głowa.

Sikorka uboga
(po lewej) i
sikorka
sosnówka są
bardzo do
siebie podobne,
ale da się je
rozpoznać.
Sikorka uboga
ma odcienie
brązu i malutki,
zaokrąglony
dziób; sikorka
sosnówka ma
na skrzydłach
lekko niebieskie

pióra, ma także
mały czub na
głowie, ale
rzadko go
pokazuje.

autor:
Aleksandretta

  W okresie
jesienno-
zimowym
łatwiej jest
zaobserwować
ptaki. W tym
artykule zajmę
się sikorkami.
  Najbardziej
rozpoznawalną
sikorką jest
bogatka.
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POZIOMO
2.Najmniejsza jednostka informacji.
 5. Okno wystawowe w sklepie lub internetowa.
 6. Używasz go logując się na czat.
  7. Ubrania lub czcionki. 
8. Internetowa, towarzyska, planszowa.
  9. Dodatkowy moduł do programu komputerowego,
który rozszerza możliwości wyjściowego produktu;
inaczej plugin.
11. Uniwersalny port w komputerze.
12. Usterka.
14. Wystawowe lub w Windowsie.
15. Wypłacasz w nim pieniądze.
16. Zbiór norm zachowania, obowiązuje również w
Internecie.
17. Zapisujesz go na dysku
. 18. Gniazdo w komputerze służące do podłączania
urządzeń peryferyjnych.
20. Popularna dawniej marka komputerów
produkowanych przez firmę Commodore.
21. Graficzna, dźwiękowa, sieciowa, telewizyjna.
24. Inaczej wzór w arkuszu kalkulacyjnym.
25. Identyfikujesz ją przez jej adres w arkuszu
kalkulacyjnym.
28. Względne, bezwzględne lub mieszane.
29. Musi być takie, aby nikt go nie odgadnął
. 30. Wkładasz do niego CD/DVD.
31. Usługa zapewniająca zamianę adresów znanych
użytkownikom Internetu (domen) na odpowiadające
im adresy IP. 32. Łamie hasła.

PIONOWO
1. Serce i mózg komputera.
  3. Hiperłącze. 
4. Cyfra, litera. 
9. Popularny edytor tekstu
. 10. Liczydło starożytnych.
13. Wykonujesz ją na początku każdego zadania,
problemu.
14. Program pocztowy.
19. Osoba korzystająca z komputera.
22. Pocztowe lub w banku.
23. Oglądasz na nim efekt swojej pracy na
komputerze. 26. Rozszerzenie plików w Excelu 97-
2003. 27. Rozszerzenie plików będących mapą
bitową.

ŚWIĄTECZNA KRZYŻÓWKA INFORMATYCZNA
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Wesołe przepisy

Herbata korzenna
½ litra wody
½ laski cynamonu
1-2 ziarenka anyżu
2 goździki
½ szklanki soku z pomarańczy
2 plastry pomarańczy
1 gruby plaster cytryny 
½ szklanki syropu malinowego
Do wody wrzuć gwiazdki anyżu, goździki oraz laskę
cynamonu, zagotuj na ogniu, wrzuć do naparu 2
saszetki herbaty imbirowej z cytryną, dodaj plaster
cytryny parz 5 minut, następnie do herbaty wlej
świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy, osłódź syropem
malinowym , rozlej do filiżanek, włóż plasterki świeżej
pomarańczy i podawaj.

Ciastka biszkoptowe
20 okrągłych biszkoptów bez cukru
10 łyżeczek domowego dżemu z czarnej
porzeczki
1/2 tabliczki białej czekolady
opcjonalnie kolorowa posypka do dekoracji

Na płaskiej stronie dziesięciu biszkoptów wykładamy
po 1 łyżeczce dżemu z czarnej porzeczki, a następnie
każdy łączymy z drugim biszkoptem. 
Gotowe układamy na talerzu. 
Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej i
smarujemy wierzch ciasteczek. 
Aby uatrakcyjnić wygląd c2 saszetki imbirowej herbaty
z cytryną

Ciastka cynamonowe
gotowe ciasteczka jasne 300g
Masło 50 g
Cynamon 20g
Proszek do pieczenia 20 g
Jajko 1 szt.
żółtko jaja kurzego 1 szt.
krem dekoracyjny

Ciastka kruszymy, a następnie mielimy. Do
zmielonych ciastek dodajemy cynamon i proszek do
pieczenia. Mieszamy. Dodajemy jajko, żółtko i miękkie
masło. Zagniatamy ciasto. Ciasto zawijamy w folię i
umieszczamy w lodówce na minimum 2 godziny, a
najlepiej na całą noc. Zimne ciasto wyjmujemy z
lodówki. Ciasto wałkujemy na grubość około 4 -5 mm
Z ciasta wykrawamy gwiazdki lub inne dowolne
kształty. Ciasteczka układamy na blaszce wyłożonej
papierem do pieczenia. Ciastka pieczemy około 8-10
minut w 180 stopniach(do zrumienienia). Studzimy.
Wystudzone ciastka dowolnie dekorujemy.
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Dziwne zwyczaje świąteczne z innych krajów

Wenezuela
W Wigilię Bożego Narodzenia ulice w Caracas są rano zamknięte dla samochodów.
Wszystko po to, by mieszkańcy miasta mogli dojechać do kościoła na...rolkach.
Czynią tak od lat, przez co stało się to już świąteczną tradycją.

Słowacja
Rzucanie jedzeniem to bardzo dziwny zwyczaj, który praktykowany jest jeszcze w
niektórych domach na Słowacji. Na początku świątecznej kolacji, głowa rodziny
nabiera na łyżkę jedną z tradycyjnych potraw, po czym ciska nią w sufit. Im więcej
jedzenia pozostanie na suficie, tym więcej szczęścia czeka domowników w
nadchodzącym roku. Tylko, kto potem maluje sufit?

Niemcy
Zwykle na czubek choinki wkładamy gwiazdę lub błyszczącego anioła. W niektórych
domach w Niemczech na czubku świątecznego drzewka błyszczy jednak...zielony
ogórek. Ozdobę z dmuchanego szkła w kształcie ogórka najpierw ukrywa się jednak w
gałęziach choinki. Dziecko, które znajdzie ogórka pierwsze, dostaje dodatkowy
prezent i będzie mieć szczęście przez cały następny rok

Japonia
Japonia nie jest krajem chrześcijańskim, a więc święta mają charakter przede
wszystkim komercyjny. Zwyczaj zasiadania do stołu zastawionego własnoręcznie
przygotowanymi potrawami, tutaj raczej nie obowiązuje. Nie dziwi zatem fakt, że
restauracje KFC są w święta zatłoczone do tego stopnia, że można w nich nawet
rezerwować stolik. Coroczne kolejki przed lokalami są już tradycją...
W Japonii ciężko jest też znaleźć kartki świąteczne w kolorze czerwonym. Wszystko
dlatego, że na papierze w tym kolorze drukowane są zwykle ogłoszenia żałoby

Włochy
W mieście Urbania we Włoszech prezenty rozdaje brzydka wiedźma Befana. Watykan
nie potwierdził istnienia Świętego Mikołaja, a więc wierzy się tutaj właśnie w wiedźmę.

Szwecja
To, co kiedyś było aktem wandalizmu dziś jest jedną ze szwedzkich tradycji
przedświątecznych. W miasteczku Gävle od ponad 40 lat pojawia się przed świętami
wielka, słomiana figura kozła mająca symbolizować początek ferii. Pomnik co roku
jednak płonie. Od 1966 roku przetrwał do Bożego Narodzenia tylko 10 razy.
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