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W dzisiejszym numerze:
- Co warto wiedzieć o Radzie Unii Europejskiej?
- Poznasz kraj naszych najbliższych zachodnich
sąsiadów.
- Krzyś odwiedzi z Tobą szereg niemieckich miast.
- Jak nazywa się św. Mikołaj w wybranych krajach
europejskich?
- Wywiad z opiekunem naszych szkolnych
sportowców.
Przeczytaj, warto!
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Jak zapewne pamiętasz w poprzednich gazetkach omówiliśmy dwa ważne
ORGANY UNII EUROPEJSKIEJ: Radę Europejską i Komisję Europejską.
Dzisiaj bliżej poznasz następny z ośmiu Organów Unii.

Bruksela
1974 rok

W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel z każdego państwa członkowskiego –
najczęściej minister. W zależności od tematyki obrad przedstawiciele zmieniają się.
Członkowie Rady UE reprezentują interesy swojego państwa. Każde z państw
przewodniczy Radzie przez 6 miesięcy (rotacyjny charakter prezydencji).

 Koordynuje ogólną politykę gospodarczą Unii,
 Jest głównym organem decyzyjnym,
 Wydaje wszystkie rodzaje aktów prawnych,
 Zawiera umowy międzynarodowe przy współudziale Komisji Europejskiej
i parlamentu Europejskiego,

 Bierze udział w uchwalaniu budżetu UE,
 Mianuje członków innych organów i instytucji Wspólnoty,
 Realizuje zadania w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
oraz Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
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Poznajemy kraje Unii Europejskiej
Niemcy– państwo położone w środkowej Europie.
Na północy graniczą z Danią, na wschodzie z Polską, na
południowym-wschodzie z Czechami, na południu
z Austrią i Szwajcarią a na zachodzie z Francją,
Luksemburgiem, Belgią i Holandią.
Niemcy są położone pomiędzy Morzem Północnym
i Morzem Bałtyckim na północy a Alpami na południu.
Powierzchnia - 356 854 km2
Ludność - 81 mln ,drugie pod względem liczby
mieszkańców państwo Europy.
Waluta – euro.
Język - niemiecki
Ustrój polityczny: republika związkowa
Stolica – Berlin
Skład etniczny: Niemcy (95,1%)
Turcy (2,3%), Jugosłowianie (1,1%)
Włosi, Grecy, Polacy (razem 1,5%)
Inne większe miasta to:
Hamburg, Monachium, Kolonia,
Frankfurt nad Menem, Lipsk, Brema,
Stuttgart, Essen, Drezno, Hanower,
Fot. Berlin - Brama Brandenburska

Niemcy podzielone są na 16 landów (Bundesländer - kraje związkowe). Na terenie
Niemiec można wydzielić cztery jednostki fizyczno - geograficzne układające się
równoleżnikowo: Nizinę Niemiecką, Średniogórze Niemieckie (góry Harz, Las Turyński,
Rudawy), Wyżynę Szwabsko-Bawarską (przedgórze alpejskie) oraz Alpy.
Przez Nizinę Niemiecką płyną główne rzeki kraju: Ren (Rhein), Ems, Wezera
(Weser) i Łaba (Elbe) uchodzące do Morza Północnego oraz Odra (Oder) i Nysa Łużycka
(Neisse) uchodzące do Morza Bałtyckiego. Przy granicy ze Szwajcarią leży największe
jezioro kraju - Jezioro Bodeńskie,
z którego wypływa rzeka Ren.
Klimat umiarkowany, łagodny,
pozostający pod wpływem Oceanu
Atlantyckiego, zimy łagodne z częstymi
odwilżami, lata ciepłe.
Fot. Zameczek pośrodku Renu

Opracowanie: Marcin Foryś kl. VIc
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PODRÓŻ KRZYSIA PO NIEMCZECH

Krzyś wjechał do Niemiec w pobliżu Kolonii ...
W Hamburgu czekają nań nowi znajomi:
Serdecznie ściskają go Helga i Thomas:
„- Czuj się Kamera, jak u siebie w domu.
Cieszymy się z Twego tu do nas przyjazdu ...
Wędrówkę zacznijmy najlepiej od razu.”
Zwiedzają w Hamburgu portowe dzielnice,
Potem w Hanowerze stare kamienice...
Można do Berlina popłynąć stąd barką –
A w mieście nad Sprewą zatrzymać się warto.
Odwiedzili ZOO, Brandenburską Bramę,
A wieczorem kino z festiwali znane.
W Dreźnie podziwiają galerię sławetną,
Odtworzoną pamiątkę po minionych wiekach.

Fot. Zamek Heidelberg

Bawaria ich wita. Krzyś z wieży zamkowej
Neuschwanstein podziwia widoki wciąż nowe.
Monachium jak magnes: ominąć się nie da,
A w Ulm ogromnieje gotycka katedra.
Nad rzeką Neckar Heidelberg się znosi –
Szacownej uczelni chwałę światu głosi.
Nazajutrz jest Frankfurt, Akwizgran, Dusseldorf –
Ej, można by było zobaczyć nie jedno!
Wszystko trwało zbyt krótko, czas się żegnać już ...
Niech nam będzie smutno – Cześć! – Auf Widersehen!
Fot. Katedra w Ulm – XIV w
Wyd. NOWIK „Europejska Podróż Krzysia”

Słowniczek:

Akwizgran – Aachen, miasto w zachodnich Niemczech przy granicy belgijskiej z wieloma
średniowiecznymi zabytkami.
Brama brandenburska – jedna z bram miejskich XVIII-wiecznego Berlina, stanowiąca teraz
symbol pokoju i wolności.
Kamerad – po niemiecku kolega,
Zamek Neuschwanstein – zamek wzniesiony przez króla Ludwika Bawarskiego w XIX wieku,
znany jako symbol wytwórni W. Disneya.
Opracowanie: Marlena Kutyła(kl. VIa)
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W Anglii - Święty Mikołaj to staruszek z siwą brodą zwany Father
Christmas, Santa Claus lub po prostu Santa Najmłodsi piszą do niego listy,
aby przypomnieć mu swe życzenia. Wrzucają je do kominków, aby z dymem
poleciały do nieba.
W Belgii - Każdy dom odwiedzany jest przez Mikołaja (Christkind) dwa razy. Czwartego
grudnia święty sprawdza zachowanie dzieci, a po dwóch dniach przynosi prezenty, lub rózgi.

w Danii - Zamiast Świętego Mikołaja jest Julemanden.
Przyjeżdża w towarzystwie elfów, saniami zaprzężonymi
w renifery. Dla elfów dzieci przygotowują mleko i pudding.

We Francji- Prezenty roznosi Pere Noel. Towarzyszy mu
przyjaciel Pre Fouettard, który wie, jak przez cały rok zachowywało się każde dziecko i doradza,
jaki prezent powinno dostać.

W Holandii - Święty Mikołaj znany jest jako Sinterklass.
Przypływa statkiem w ostatnią sobotę listopada. Jeździ po
miastach na białym koniu. Odwiedza nawet pałac
królewski, by sprawdzić, czy książę i księżniczka byli
grzeczni.
Opracowanie: Asia Król(kl. VIb)

Rys. Wykonanie: Asia Król (kl. VI b)

W Niemczech - Pieczona gęś popijana piwem i specjalny wigilijny placek, to synonimy wigilii.
Na stole nie może Także zabraknąć strucli makowej, saskich pierników i innych łakoci.

W Wielkiej Brytanii - Nie obchodzi się tu Wigilii. Ważny jest natomiast pierwszy dzień świąt.
Na stole jest indyk i kiełbasa. Suszone śliwki i pudding podawane są na deser.

W Finlandii - Ogromna szynka z sałatkami to główna potrawa wigilijna.
Na Węgrach - Zupa rybna, ryba smażona, a także bejgły (ciasto z makiem i orzechami),jak
również gołąbki to tradycyjne potrawy wigilijne. Pod obrusem tak jak w Polsce, powinno leżeć
sianko.
We Włoszech - Już na początku grudnia można kupić szopki czy figurki Dzieciątka Bożego
w żłóbku. Raczej nie stroi się choinek, na stole nie ma opłatka ani nie śpiewa się kolęd. Na północy
Włoch nie ma wigilii.
Opracowanie: Asia Król (kl. VIb)
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Eisenhüttenstadt- Miasto liczące 46 tys. mieszkańców leży nad rzeką Odrą we
wschodniej Brandenburgii. Jest najstarszym miastem partnerskim Głogowa. Współpracę
zapoczątkowano w 1972 roku i dotyczy wymiany kulturalnej, sportowej i edukacyjnej.

Langenhagen – Miasto położone 10 km od Hanoweru. Liczy 50 tys. mieszkańców.
Współpracę rozpoczęło w 1993 roku poprzez Glogauer Heimatbund - związek skupiający
dawnych niemieckich mieszkańców Głogowa. Współpraca koncentruje się wokół wydarzeń
kulturalnych, wymiany młodzieży i rywalizacji sportowej.

- Dzień dobry. Jestem jednym z redaktorów naszej szkolnej
gazetki. Wiem, że moi koledzy, w bieżącym roku szkolnym,
wielokrotnie wyjeżdżali z Panem na mecze. Czy mógłby mi Pan
powiedzieć czy odnieśli oni jakieś większe sukcesy?
- Oczywiście, spisali się znakomicie. Mamy powód do dumy.
Zajęliśmy:
I miejsce w turnieju piłki ręcznej chłopców o puchar Dyrektora SPR "Chrobry Głogów".
I miejsce w Mistrzostwach Miasta Głogowa w mini piłce koszykowej chłopców.
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w mini piłce koszykowej chłopców.
I miejsce w XIV Memoriałowym Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców im. Józefa
Wojciechowskiego o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
- A kto wchodził w skład naszej drużyny?
- Byli to:
1. Czerwiec Paweł
2. Ciesiółka Robert
3. Juskowiak Piotrek
4. Kapela Michał
5. Motyl Kamil
6. Pawlak Bartek
7. Kuchnicki Filip

kl. VI a
kl. VI b
kl. VI a
kl. VI a
kl. VI c
kl. VI a
kl. VI a

8. Jackiewicz Bartek
9. Zwolski Patryk
10. Przychodny Eryk
11. Szkatulski Patryk
12. Skrobak Sebastian
13. Gnojski Michał
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kl. V a
kl. VI b
kl. V b
kl. V c
kl. VI b
kl. V b

- Wiem, że startowaliśmy również w sztafetowych biegach przełajowych o Mistrzostwo
Głogowa. Czy tu też odnieśliśmy jakieś zwycięstwo?
- Nasi chłopcy zajęli II miejsce, a dziewczęta III.
Skład drużyny dziewcząt:
1. Żaneta Wojszwiłło
2. Aneta Zielińska
3. Magda Tus
4. Gosia Majerska
5. Karolina Michalewicz
6. Kasia Chełmecka
7. Daria Iskra
8. Joanna Błachnio
9. Palina Litwinowicz
10. Monika Pytlewska

Skład drużyny chłopców:
1. Pielak Dawid
kl. VI a
2. Kapela Michał
kl. VI a
3. Motyl Kamil
kl. VI c
4. Zwolski Patryk
kl. VI b
5. Ciesiółka Robert
kl. VI a
6. Jackiewicz bartek kl. V a
7. Taubler Daniel
kl. V b
8. Skrobak Sebastian kl. VI b
9. Szkatulski Patryk
kl. V c
10. Szpilski Sławek
kl. VI b

kl. VI d
kl. VI a
kl. VI d
kl. VI a
kl. V a
kl. VI d
kl. VI d
kl. VI d
kl. VI d
kl. VI d

- Gratuluję! Rzeczywiście jest się czym pochwalić!
Dziękuje bardzo za wywiad i w imieniu całej Społeczności Uczniowskiej, życzę Panu oraz
drużynie dalszych sukcesów sportowych.
Z nauczycielem wychowania fizycznego Panem Piotrem Sapianem, rozmawiał
uczeń klasy VI c - Marcin Foryś

Fot. Drużyna biegów
przełajowych

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ REDAKTOREM NASZEJ GAZETKI
Przyłącz się do nas, napisz coś ciekawego. Mogą to być wrażenia z podróży zagranicznej, zebrane
informacje z różnych źródeł, które będą interesowały również twoich rówieśników. Piszcie również
o naszym kraju, naszej małej Ojczyźnie Głogowie. Nie zapomnijcie o ciekawych ludziach, zabytkach,
wydarzeniach kulturowych i sportowych. Zapraszamy!
Redakcja!
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