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Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer
naszej gazetki. Jest to wakacyjne wydanie.
Mamy nadzieję, że czas spędzony na lekturze
tego numeru będzie dla Was przyjemnością!
Życzymy Wam udanych wakacji!
Zespół redakcyjny

W tym numerze:

Skład redakcji:
Mikołaj Kowalski (6a), Zuzanna Wesoła (5a),
Maria Błaś (5b), Iga Pałka (5b), Anna Kosiek
(5b), Wiktoria Woźniak (5b), Maja Migdał (5d)

- Kącik recenzenta
- Wakacyjny raport i ankieta
- STOP wakacyjnej nudzie

Piszcie do nas:

- wakacyjny Misz Masz
nasza.gazeta.sp3@wp.pl

Jak Polacy spędzają
wakacje?
Lipiec i sierpień to miesiące, w których
na wakacje wybiera się najwięcej Polaków.
Niektórzy zostają w kraju, jednak duża część
z nas wyjedzie zapewne za granicę. Świat jest
ogromny i bogaty w warte odwiedzenia
i ciekawe miejsca, niezależnie od klimatu.
Jednak gdzie i jak to my spędziliśmy wakacje
w 2016 roku i czym się kierowaliśmy?

Zdecydowanie na liście najczęściej
odwiedzanych przez nas krajów w poprzednim
roku dominowały kraje ciepłe i europejskie,
takie jak Grecja, Hiszpania i Włochy. Duża
część z nas wybrała się też do Portugalii. Nie
zapominamy jednak o półwyspie Bałkańskim Polacy chętnie spędzili wakacje w Chorwacji,
Bułgarii i innych mniejszych krajach, takich jak
Czarnogóra i Albania. Polacy wyjechali też do
Gruzji, co uzasadniają podobieństwami między
naszym, a tamtejszym społeczeństwem.
Pojechaliśmy też do Afryki, m.in. Kenii
i Gambii. Mimo że spadło zainteresowanie
krajami arabskimi, Polacy wybrali się np. do
Omanu lub Turcji.

Ubiegłe wakacje większość spędziła za
granicą. Co się zmieniło? Na pewno Polaków
coraz rzadziej ograniczała cena. Chcieliśmy, by
miejsce naszych wakacji było bezpieczne, ale
też tanie, jednak nie chcieliśmy rezygnować
z określonego
standardu.
Dlatego
np.
wybraliśmy niezbyt tanią Hiszpanię.
Gdzie wybierzemy się na wakacje
w tym roku? Jaki kraj będzie turystycznym
liderem? Tego dowiemy się już niedługo, po
tegorocznych wakacjach.

Mikołaj Kowalski 6A

Z badań wynika, że średnie koszty polskich
wakacji to około 3000-4000 zł za osobę. Co
drugi też Polak zaciąga wakacyjny kredyt. Za
granicę planuje wyjechać około 41% Polaków,
a co ósmy rezygnuje z wakacji całkowicie. 60%
urlopowiczów wybrało się na wakacje
samochodem. Duża część z nas planuje też
wypoczynek u rodziny. Coraz większą
popularność mają także domki letniskowe
i apartamenty.

Piaskowy rekord
Zapewne każdy z nas budował kiedyś
coś z piasku. Ta zabawa była dla wielu
nieodłączną częścią pobytu nad morzem. Nie
myśleliśmy jednak nigdy, że można z niego
stworzyć zamek o wysokości 12,5 metra!
Takiego bowiem wyzwania podjęła się grupa
osób na Florydzie.

WAKACYJNEJ
NUDZIE!
Dopadła Cię wakacyjna nuda?
Tu znajdziesz sposoby, jak się jej pozbyć!

Słoik

Kierownikiem tej budowy był Ted Siebert,
siedmiokrotny
rekordzista
Guinnessa.
Planowali na nią zużyć ponad 1800 ton
piasku! Ich celem nie było jednak jedynie
stworzenie zamku i otaczających go chmur –
postanowili szczegółowo odwzorować kilka
sławnych budowli – m.in. Statui Wolności czy
Krzywej Wieży. Pojawi się też kilka atrakcji
Istambułu,
ponieważ
sponsorem
przedsięwzięcia są tureckie linie lotnicze.

Już podczas roku szkolnego zbieraj pomysły na
spędzanie tego wolnego od nauki czasu. Zapisz
je na karteczkach i schowaj do słoika. Potem
pomaluj słoik jak tylko chcesz, lub poproś
kogoś starszego, żeby przykleił Ci do wieczka
figurkę. Gdy bardzo Ci się nudzi sięgnij po słoik
i wyciągnij karteczkę.
Nie siedź w domu!
Wyjdź na dwór pobawić się z przyjaciółmi!
Oczywiście nie radzę wychodzić gdy na dworze
jest 39°C , ale gdy nie jest aż tak gorąco, wyjdź,
pograj w piłkę, pojedź na wycieczkę
rowerową…
Ufff! Jak gorąco!
Jeśli naprawdę jest gorąco, załóż kapelusz albo
czapkę z daszkiem i spróbuj znaleźć sposoby
na ochłodzenie się. Może będą to jakieś zimne
napoje, chłodna kąpiel w basenie, a nawet
ekstremalne sposoby, np. Wysmarować twarz
pastą do zębów?

źródło:
http://facet.interia.pl/styl-zycia/ciekawostki/newsbuduja-najwiekszy-zamek-na-swiecie-z-piasku,nId,1908568

Mikołaj Kowalski, 6a

Jedz lody
Co to za lato bez lodów? Jedz je! Tylko nie
przesadzaj, bo chyba nie chcesz przeziębić się
w środku lata? Wymyśl przepis na lody i

wykonaj go z mamą, tatą, babcią… Z kim tam
chcesz!
Daj się ponieść wyobraźni!
Wyobraź sobie, jak to będzie w następnej
klasie, jak to by było, gdyby człowiek umiał
latać… Co tam chcesz!
Ania Kosiek, 5b

Trochę mniej nad morze,

Przed wakacjami przeprowadziliśmy
wakacyjną ankietę wśród uczniów klas
drugich. Pytanie brzmiało: Gdzie
wyjeżdżasz na wakacje?

(

Oto wyniki naszej ankiety:
Najwięcej osób wyjeżdża za granicę,

A najmniej drugoklasistów wyjeżdża
w góry i nad jezioro.

Opracowała: Iga Pałka, 5b

POLECAMY N
A WAKACJE

to ciekawe zajęcie na wakacje.
Rejestrujemy się na stronie Geocaching
Polska, można też pobrać na komórkę
aplikację. Ale o co w tym chodzi?

Kroniki Archeo to wciągająca seria
Agnieszki Stelmaszyk, idealna na wakacje.
Tytułowe kroniki są zapisywane przez Anię
Ostrowską, jej brata Bartka oraz ich
przyjaciół z Anglii – Mary Jane, Jima i
Martina Gardnerów. Dzieci podróżują po
Polsce i Anglii, ale również Egipcie, Grecji,
Japonii, Australii, Danii, amazońskiej
puszczy, Francji, Austrii, Litwie czy
Chinach. W każdej części dzieci odkrywają
jakiś skarb. Ale nie są bezpieczne!
W każdej części pojawiają się również
opryszki, które depczą im po piętach.
Wiele osób chciałoby zdobyć wachlarz
dający nieśmiertelność lub kopalnię pełną
diamentów wielkości krzeseł. Na szczęście
dzieciom pomagają (a czasem na odwrót)
rodzice, opiekunka Ofelia Łyczko, wujek
Ryszard
oraz
przyjaciele,
których
Ostrowskim i Gardnerom z dnia na dzień
przybywa.
Obecnie cykl liczy dziewięć części (trwają
pracę nad dziesiątą), a także książkę, którą
można samodzielnie wypełnić, tworząc
własną Kronikę Archeo.
Zuzanna Wesoła, 5a

Przypomina to szukanie skarbu. Ludzie
chowają (nie mogą ich tylko zakopywać)
małe pudełeczka z fantami i długimi
kartkami, a inni ich szukają. Bardzo często
skrytki znajdują się
blisko miejsc
ciekawych i mało znanych. Istnieją również
kesze (tak nazywają się skrytki)
kilkuczęściowe, które wyznaczają ciekawe
trasy i w których tylko ostatni zawiera
kartkę
i fanty. Gdy je znajdziemy,
wpisujemy swój login ze strony i datę
znalezienia, oraz bierzemy jeden fant i
dajemy inny zamiast niego. Po wróceniu
od keszy zaznaczamy na ich stronach
jedną z trzech opcji: znalazłem, nie
znalazłem, problem. Trzecią wybiera się,
gdy kesza nie ma tam, gdzie być powinien.
Jak to sprawdzić, skoro nie wiemy, gdzie to
jest? Na stronie są ukryte (dla tych, którzy
chcą samodzielnie znaleźć kesz) zdjęcia,
gdzie dokładnie jest schowany. Są również
zaszyfrowane wskazówki, które, jeśli
chcemy, możemy odszyfrować.
Geocaching to idealna zabawa na
wakacje. Jeśli nie wyjeżdżasz nigdzie,
spróbuj znaleźć kesze we Wrocławiu.
Zuzanna Wesoła, 5a

Portugalski
Czeski
Indonezyjski
Litewski

WAKACYJNE
FRASZKI

-

Turecki
Walijski

Jedziemy na wakacje
do lasu, nad wodę
Prosimy ciebie, słonko
o piękną pogodę.

Férias
Dovolená
Liburan
Atostogos
-Tatil
- Gwyliau

Ludwik Jerzy Kern
WYNALZAEK NA PIĄTKĘ Z PLUSEM

Już szkolny rok skończony
już biją wakacji dzwony
już upragnione wakacje
i kwitną już akacje.
Wakacje - przez uczniów
wyczekiwane,
słońcem odziane,
lipiec, sierpień - szybko mijają
Ale już kolejne się zbliżają.

Słowo wakacje w różnych
językach
Angielski
Rosyjski
Hiszpański
Francuski
Włoski
Niemiecki
Szwedzki
Estoński
Grecki
Norweski
Holenderski
Łotewski
Islandzki
Chorwacki

-

Holday
каникулы
Vacaciones
Vacances
Vacanza
Urlaub
Fritidshus
Puhkus
Διακοπές
Ferie
Vakantie
Brīvdienas
Frí
Odmor

Powiedział mi kiedyś mój tata
I miał, jak się zdaje, rację,
Że największym wynalazcą
wszechświata
Był ten,
Co wynalazł Wakacje.
Smutno by było na świecie
Bez tego wynalazku.
Stwierdzicie to sami, kiedy będziecie
Nad rzeczką gdzieś
Albo w lasku.
Tak świetnie w dodatku się składa
(największe to dojrzą matoły),
Że okres Wakacji akurat wypada
Na czas niechodzenia do Szkoły.
Gdyby na przykład w innym terminie
Miały mieć miejsce Wakacje,
Byłaby chyba kłótnia w rodzinie
I spore komplikacje.
A tak, żyć mogą w klimacie zgody
Wakacje i Nauka…
Życzę Wam wszystkim pięknej pogody
I niech Wam kukułka kuka!

