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Witamy po wakacjach! Ten, czwarty już numer naszej
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        Właśnie zakończyły się wakacje 2016. Wszyscy nasi redaktorzy spędzili je spokojnie i bezpiecznie,
ale nie obyło się bez przygód i fantastycznych doświadczeń.
   
     Część postawiła na aktywność sportową, grając w piłkę nożną, siatkówkę czy jeżdżąc na rowerze. Ja
jednak uprawiałam nieco inny sport, a mianowicie jeździectwo. Spędziłam dwa tygodnie na obozie konnym
nad jeziorem. Poza jazdą i doskonaleniem umiejętności jeździeckich, uczestniczyłam w rozmaitych
zabawach terenowych, poznawałam bliżej świat koni oraz poznawałam tajemnice i ciekawostki na temat
hodowli i pielęgnacji tych wspaniałych zwierząt. Treningi, zadania w stajni z końmi, wyjazdy w teren,
integracja, karaoke, projekty i wspólne ogniska to był typowy dzień obozowy. Wiele się nauczyłam i
naprawdę miło spędziłam czas. 
   
          Po pełnym wrażeń obozie postanowiłam nieco odpocząć i wraz z rodziną wybrałam się do
niesamowitego kraju-Chorwacji. Morze było nieodłącznym elementem mojego pobytu za granicą. Zabawa
w wodzie, nurkowanie i pływanie było najlepszą formą spędzania czasu podczas niezwykle upalnych dni.
Oczywiście plażowanie to nie wszystko. Zwiedziłam kilka ciekawych miast położonych w Chorwacji.
Jednym z takich miast był Dubrownik.  A zobaczyć go koniecznie trzeba z jednego z okolicznych wzgórz,
najlepiej ze wzgórza Srd - to jedna z tych panoram, które na zawsze utkwią w pamięci podróżnika.
Niektórzy twierdzą nawet, że to najładniejszy widok na świecie. Nie wnikając w zasadność tego
twierdzenia, na pewno zgodzić się trzeba z uznaniem połączenia czerwonych dachówek, białych murów i
lazurowego morza za co najmniej imponujące. Innym miejscem, które odwiedziłam był Split. Największą
atrakcją turystyczną tego miasta są pozostałości gigantycznego pałacu cesarza Dioklecjana. Pałac był tak
ogromny, a w pomniejszych czasach  zdewastowany, że zajmuje dziś całą starówkę, a większości murów
nie widać, gdyż zabudowana została przez wiele innych budynków. Dawne korytarze i komnaty letniej
rezydencji Dioklecjana, to dziś uliczki i placyki Starówki. Trzeba tylko dobrze patrzeć i wiedzieć, na co się
patrzy. I w tym właśnie cały urok Splitu.
  
       To lato zalicza się na pewno do tych, których nigdy nie zapomnę. Sport, odpoczynek i przeżywanie
przygód to doskonała recepta na udane wakacje. Mam nadzieje, że nasi czytelnicy są równie zadowoleni z
letniego wypoczynku i są gotowi na nowy rok szkolny. 

Daria Tadko

. ..



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 4 09/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Dwójeczka

Wspomnienia z wakacji 2 

           Serock, niewielka miejscowość znajdująca się zaledwie 40 km od centrum Warszawy to
niezwykle malownicze miejsce położone nad brzegiem Narwi na wprost wpadającego do niej
Bugu, gdzie spędziłam tegoroczne wakacje. Serock i znajdujące się w pobliżu Jezioro
Zegrzyńskie szczególnie podczas ciepłych weekendów tętnią życiem. Oprócz urokliwych plaż
zwiedziłam także miejscowości położone wokół Jeziora, które szczególnie wzbudziły we mnie
ciekawość, gdyż kryją w sobie wiele ciekawych historii.
 
             Bardzo spodobał mi się poźnogotycki kościoł fundacji książąt mazowieckich, gdzie z
tarasu widokowego rozpościera się malownicza panorama na ujście Bugu do Narwi, lecz to
brukowany, średniowieczny rynek, na którym stoi współczesny ratusz zdobył moje serce.
Funkcjonuje tam bezprzewodowe łącze internetowe, bez którego  obecnie nie możemy się
obejść. Zainteresowało mnie również grodzisko Barbarka oddzielone od kościoła
charakterystycznym dla serockiej skarpy jarem oraz pozostałości wałów z epoki
napoleońskiej.Serock słynie również z wielu innych atrakcji takich jak pałac Radziwiłłów z
końca XIX w., ruin dworku Szaniawskich w Zegrzynku, forty dawnej Twierdzy Zegrze, których
niestety nie udało mi się zobaczyć, czego żałuje, aczkolwiek myślę, że uda mi się to zrobić w
najbliższym czasie.

                Serock pod Warszawą to ciekawy pomysł na weekend, czy też wakacje, gdyż można
zarówno zregenerować się na serockiej plaży z molo, jak i zwiedzić miejsowości obok z
ciekawą historią, które są godne polecenia.
                            

                            Wiktoria Iwanowska
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            Ostatniego dnia sierpnia, kiedy większość uczniów narzekała na
kończące się wakacje i powrót do szkoły, grupa piłkarek ręcznych na co
dzień grająca w Klubie UKS Dwójka Małkinia Górna wyruszyła do
Wiednia, by tam zagrać turniej z drużynami z innych krajów (około
tysiąca uczestników z 8 państw). Zagrały 5 meczy, które były w pewnym
znaczeniu przygotowaniem do rozpoczynającego się sezonu ligowego
2016/2017. Oprócz grania meczy, piłkarki miły przyjemność zwiedzić
Wiedeń. Widziały Katedrę Św. Szczepana czy kolorowy dom
Hundertwassera, który naprawdę robi wrażenie. Każdego wieczora
organizowane były dyskoteki czy muzyka na żywo. Dziewczyny poznały
osoby z innych drużyn, a także miejscową młodzież. Piłkarkom bardzo
podobał się wyjazd.
                                                                                Aleksandra Rostkowska kl.IIa
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Jak zacząć rok szkolny?

                  Wiadomo, że wakacje rozleniwiają i powodują, że trudno z dnia na
dzień zająć się szkolnymi obowiązkami. Dlatego, aby dobrze zacząć rok
szkolny, należy po pierwsze uświadomić sobie, że wakacje są świetnym
odpoczynkiem, ponieważ trafiają się raz w roku (nie licząc ferii zimowych).
Taki relaks nie cieszyłby tak, gdyby stanowił codzienność. Po drugie, powrót
do szkoły wiąże się ze spotkaniem z przyjaciółmi, których wakacje rozrzuciły
po różnych zakątkach Polski i świata. Wymiana wrażeń z pewnością dostarczy
nie lada zabawy w pierwszych dniach września i osłodzi świadomość, że do
kolejnych wolnych dni musi minąć trochę czasu.  Dobrze jest także we
wrześniu pogodzić się z faktem, że oto nastał rok szkolny i zastanowić się
nad tym, co chcemy osiągnąć przez najbliższe dziesięć miesięcy. Najlepiej
postawić sobie cele. Aby o nich pamiętać, można zapisać je na kartce lub na
końcu zeszytu. Powinny być one tak wymyślone, żeby były możliwe do
zrealizowania. Dobrze byłoby też zapoznać się z podręcznikami  i zeszytami
ćwiczeń. Po prostu je obejrzeć, by zorientować się, czego nowego będzie
można się nauczyć w tym roku.  Warto  jednak nie odkładać  w
nieskończoność  konieczności  nauki. Lepiej nie robić  sobie zaległości na
początku nowego roku szkolnego.
Czyli jak najlepiej zacząć  nowy rok szkolny?
Systematycznie, ambitnie, ciekawie i  bezstresowo!
                                                                                                                               
   Alicja Nowacka
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            Według statystyk najczęściej obieranym kierunkiem na wakacje tego roku była Grecja.
Turyści najchętniej odwiedzali dwie wyspy : Kretę i Rodos. 

KRETA
Krajobraz wyspy tworzą skaliste wybrzeża przeplatające się z szerokimi, jasnymi plażami.
Największe atrakcje turystyczne to ruiny pałaców minojskich w Knossos,Fajstos,Malii i Káto
Zákros. Warte zwiedzenia jest również Cretaquarium,  znajduje się tam wiele akwariów z
rybami morskimi zamieszkującymi Morze Śródziemne. Na Krecie można ujrzeć  ciekawe
jaskinie, na czele z jaskinią Dikte. Atrakcją dla turystów są również Góry Białe ,które mierzą
ok. 2500m.  n.p.m. 

RODOS
Jedna z najpiękniejszych wysp na świecie ,słynąca z zabytków i malowniczych krajobrazów.
Największą atrakcją turystyczną wyspy którą każdy wczasowicz powinien zobaczyć
przebywając na Rodos to Dolina Motyli w której można ujrzeć nawet połowę gatunków tych
owadów. Nie można również zapomnieć o XV wiecznym akropolu na szczycie  Lindos, starym
mieście w stolicy Rodos , pałacu Gubernator, cerkwiach i bazylikach oraz wiele innych
budowlach starożytnej architektury. Wody Rodos są jednymi z najbardziej zasolonych na
świecie ,co przyczynia się do kształtowania pięknego, skalistego dna. Dzięki temu  zapaleni
płetwonurkowie pożądają tych wód.
                                                                                              Julia Majewska kl.IIa

..



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 4 09/2016 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Dwójeczka

. .

. .

,.

. .

. .

. .

,.

. .


	"Dwójeczka 4"  Witamy po wakacjach! Ten, czwarty już numer naszej gazetki będzie skupiał się na wspomnieniach z wakacji naszych uczniów.
	Wspomnienia z Wakacji 1
	Właśnie zakończyły się wakacje 2016. Wszyscy nasi redaktorzy spędzili je spokojnie i bezpiecznie, ale nie obyło się bez przygód i fantastycznych doświadczeń.
	Część postawiła na aktywność sportową, grając w piłkę nożną, siatkówkę czy jeżdżąc na rowerze. Ja jednak uprawiałam nieco inny sport, a mianowicie jeździectwo. Spędziłam dwa tygodnie na obozie konnym nad jeziorem. Poza jazdą i doskonaleniem umiejętności jeździeckich, uczestniczyłam w rozmaitych zabawach terenowych, poznawałam bliżej świat koni oraz poznawałam tajemnice i ciekawostki na temat hodowli i pielęgnacji tych wspaniałych zwierząt. Treningi, zadania w stajni z końmi, wyjazdy w teren, integracja, karaoke, projekty i wspólne ogniska to był typowy dzień obozowy. Wiele się nauczyłam i naprawdę miło spędziłam czas.
	Po pełnym wrażeń obozie postanowiłam nieco odpocząć i wraz z rodziną wybrałam się do niesamowitego kraju-Chorwacji. Morze było nieodłącznym elementem mojego pobytu za granicą. Zabawa w wodzie, nurkowanie i pływanie było najlepszą formą spędzania czasu podczas niezwykle upalnych dni. Oczywiście plażowanie to nie wszystko. Zwiedziłam kilka ciekawych miast położonych w Chorwacji. Jednym z takich miast był Dubrownik.  A zobaczyć go koniecznie trzeba z jednego z okolicznych wzgórz, najlepiej ze wzgórza Srd - to jedna z tych panoram, które na zawsze utkwią w pamięci podróżnika. Niektórzy twierdzą nawet, że to najładniejszy widok na świecie. Nie wnikając w zasadność tego twierdzenia, na pewno zgodzić się trzeba z uznaniem połączenia czerwonych dachówek, białych murów i lazurowego morza za co najmniej imponujące. Innym miejscem, które odwiedziłam był Split. Największą atrakcją turystyczną tego miasta są pozostałości gigantycznego pałacu cesarza Dioklecjana. Pałac był tak ogromny, a w pomniejszych czasach  zdewastowany, że zajmuje dziś całą starówkę, a większości murów nie widać, gdyż zabudowana została przez wiele innych budynków. Dawne korytarze i komnaty letniej rezydencji Dioklecjana, to dziś uliczki i placyki Starówki. Trzeba tylko dobrze patrzeć i wiedzieć, na co się patrzy. I w tym właśnie cały urok Splitu.
	To lato zalicza się na pewno do tych, których nigdy nie zapomnę. Sport, odpoczynek i przeżywanie przygód to doskonała recepta na udane wakacje. Mam nadzieje, że nasi czytelnicy są równie zadowoleni z letniego wypoczynku i są gotowi na nowy rok szkolny.
	Daria Tadko

	Wspomnienia z wakacji 2
	Serock, niewielka miejscowość znajdująca się zaledwie 40 km od centrum Warszawy to niezwykle malownicze miejsce położone nad brzegiem Narwi na wprost wpadającego do niej Bugu, gdzie spędziłam tegoroczne wakacje. Serock i znajdujące się w pobliżu Jezioro Zegrzyńskie szczególnie podczas ciepłych weekendów tętnią życiem. Oprócz urokliwych plaż zwiedziłam także miejscowości położone wokół Jeziora, które szczególnie wzbudziły we mnie ciekawość, gdyż kryją w sobie wiele ciekawych historii.                Bardzo spodobał mi się poźnogotycki kościoł fundacji książąt mazowieckich, gdzie z tarasu widokowego rozpościera się malownicza panorama na ujście Bugu do Narwi, lecz to brukowany, średniowieczny rynek, na którym stoi współczesny ratusz zdobył moje serce. Funkcjonuje tam bezprzewodowe łącze internetowe, bez którego  obecnie nie możemy się obejść. Zainteresowało mnie również grodzisko Barbarka oddzielone od kościoła charakterystycznym dla serockiej skarpy jarem oraz pozostałości wałów z epoki napoleońskiej.Serock słynie również z wielu innych atrakcji takich jak pałac Radziwiłłów z końca XIX w., ruin dworku Szaniawskich w Zegrzynku, forty dawnej Twierdzy Zegrze, których niestety nie udało mi się zobaczyć, czego żałuje, aczkolwiek myślę, że uda mi się to zrobić w najbliższym czasie.                  Serock pod Warszawą to ciekawy pomysł na weekend, czy też wakacje, gdyż można zarówno zregenerować się na serockiej plaży z molo, jak i zwiedzić miejsowości obok z ciekawą historią, które są godne polecenia.                                                          Wiktoria Iwanowska

	Wspomnienia z wakacji 3
	Ostatniego dnia sierpnia, kiedy większość uczniów narzekała na kończące się wakacje i powrót do szkoły, grupa piłkarek ręcznych na co dzień grająca w Klubie UKS Dwójka Małkinia Górna wyruszyła do Wiednia, by tam zagrać turniej z drużynami z innych krajów (około tysiąca uczestników z 8 państw). Zagrały 5 meczy, które były w pewnym znaczeniu przygotowaniem do rozpoczynającego się sezonu ligowego 2016/2017. Oprócz grania meczy, piłkarki miły przyjemność zwiedzić Wiedeń. Widziały Katedrę Św. Szczepana czy kolorowy dom Hundertwassera, który naprawdę robi wrażenie. Każdego wieczora organizowane były dyskoteki czy muzyka na żywo. Dziewczyny poznały osoby z innych drużyn, a także miejscową młodzież. Piłkarkom bardzo podobał się wyjazd.
	Jak zacząć rok szkolny?
	Wiadomo, że wakacje rozleniwiają i powodują, że trudno z dnia na dzień zająć się szkolnymi obowiązkami. Dlatego, aby dobrze zacząć rok szkolny, należy po pierwsze uświadomić sobie, że wakacje są świetnym odpoczynkiem, ponieważ trafiają się raz w roku (nie licząc ferii zimowych). Taki relaks nie cieszyłby tak, gdyby stanowił codzienność. Po drugie, powrót do szkoły wiąże się ze spotkaniem z przyjaciółmi, których wakacje rozrzuciły po różnych zakątkach Polski i świata. Wymiana wrażeń z pewnością dostarczy nie lada zabawy w pierwszych dniach września i osłodzi świadomość, że do kolejnych wolnych dni musi minąć trochę czasu.  Dobrze jest także we wrześniu pogodzić się z faktem, że oto nastał rok szkolny i zastanowić się nad tym, co chcemy osiągnąć przez najbliższe dziesięć miesięcy. Najlepiej postawić sobie cele. Aby o nich pamiętać, można zapisać je na kartce lub na końcu zeszytu. Powinny być one tak wymyślone, żeby były możliwe do zrealizowania. Dobrze byłoby też zapoznać się z podręcznikami  i zeszytami ćwiczeń. Po prostu je obejrzeć, by zorientować się, czego nowego będzie można się nauczyć w tym roku.  Warto  jednak nie odkładać  w nieskończoność  konieczności  nauki. Lepiej nie robić  sobie zaległości na początku nowego roku szkolnego. Czyli jak najlepiej zacząć  nowy rok szkolny? Systematycznie, ambitnie, ciekawie i  bezstresowo!                                                                                                                                    Alicja Nowacka

	Wspomnienia z wakacji 4
	Według statystyk najczęściej obieranym kierunkiem na wakacje tego roku była Grecja. Turyści najchętniej odwiedzali dwie wyspy : Kretę i Rodos.
	KRETA Krajobraz wyspy tworzą skaliste wybrzeża przeplatające się z szerokimi, jasnymi plażami. Największe atrakcje turystyczne to ruiny pałaców minojskich w Knossos,Fajstos,Malii i Káto Zákros. Warte zwiedzenia jest również Cretaquarium,  znajduje się tam wiele akwariów z rybami morskimi zamieszkującymi Morze Śródziemne. Na Krecie można ujrzeć  ciekawe jaskinie, na czele z jaskinią Dikte. Atrakcją dla turystów są również Góry Białe ,które mierzą ok. 2500m.  n.p.m.   RODOS Jedna z najpiękniejszych wysp na świecie ,słynąca z zabytków i malowniczych krajobrazów. Największą atrakcją turystyczną wyspy którą każdy wczasowicz powinien zobaczyć przebywając na Rodos to Dolina Motyli w której można ujrzeć nawet połowę gatunków tych owadów. Nie można również zapomnieć o XV wiecznym akropolu na szczycie  Lindos, starym mieście w stolicy Rodos , pałacu Gubernator, cerkwiach i bazylikach oraz wiele innych budowlach starożytnej architektury. Wody Rodos są jednymi z najbardziej zasolonych na świecie ,co przyczynia się do kształtowania pięknego, skalistego dna. Dzięki temu  zapaleni płetwonurkowie pożądają tych wód.                                                                                               Julia Majewska kl.IIa


