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Jak najciekawiej spędzić długi weekend majowy?
Najlepiej byłoby pojechać nad wodę. Niestety, ze względu na to, że pogoda nie zapowiada
się rewelacyjna i nie panują zbyt wysokie temperatury, dobrym pomysłem jest wycieczka
rowerowa. Na taką wyprawę szczególnie polecam te szlaki, gdzie są najpiękniejsze widoki.
REKLAMA
Jedną z moich ulubionych jest trasa do rezerwatu "Świdwie". Zaczynamy w Tanowie, gdzie
nieopodal nadleśnictwa należy skręcić w lewo. Początkowo trasa wiedzie asfaltem, a potem
drogą gruntową. Po niecałych 3 km przekraczamy most na Gunicy, obok którego znajduje
się piwnica rozebranej leśniczówki i liczne kasztany. Dalej jedziemy bukowym lasem, mając
po bokach pełno bzów. Po kolejnych 3 km mijamy wioseczkę Węgornik. Stąd do jeziora
Świdwie już tylko 1,5 km. W końcu jesteśmy nad Świdwiem - płytkim, zarastającym
jeziorem, w którego szuwarach gnieżdżą się dziesiątki rzadkich gatunków ptaków. Nad
Świdwiem krzyżują się trasy przelotów ptaków wędrownych, nic więc dziwnego, że jezioro
jest rezerwatem i znajduje się tu stacja ornitologiczna. Tuż obok miejsca, gdzie z jeziora
wypływa rzeczka Gunica, przed paroma laty postawiono wieżę obserwacyjną. Od kilku
miesięcy na jej wierzchołku zamocowana jest mocna lornetka, więc jeśli mamy czas,
możemy oddać się obserwacji ptaków. Trasa w obydwie strony liczy około 15 km. Wrażeń i
cudownych widoków na pewno nie zabraknie. Polecam !!!
Trasy takie jak ta to świetne miejsca dla ludzi, którzy od roweru wymagają czegoś więcej niż
toczenia się po asfalcie. Taka wycieczka jest raczej dla osób powyżej dziesięciu lat oraz dla
tych , którzy potrafią dobrze jeździć. Wyprawa ta może potrwać nawet kilka godzin, więc
potrzebny na pewno będzie smaczny suchy prowiant, dwie małe butelki wody oraz
pelerynka na wypadek, gdyby padało.
Oczywiście, jeśli ktoś chciałby zabrać ze sobą młodszych rowerzystów, to najlepiej wybrać
się wtedy na szlak rowerowy blisko miejsca zamieszkania.
Na pewno są również osoby, które nie potrafią lub nie lubią jeździć na rowerze. Dla takich
osób proponuję dłuższy spacer albo gdyby pogoda nie dopisywała - spędzanie czasu w
domu, czytając jakąś ciekawą książkę. Dla młodszych dzieci, z których większość nie lubi
długich wycieczek na pieszo lub tych na rowerze, polecam zabawę na ogrodzie, jeżeli
takowy jest, a jeśli nie ma, to przejście się na pobliski plac zabaw

Kamila Mikołajuk kl. 6b.

SPOSÓB NA MAJÓWKĘ
Od wielu lat majówka jest czasem, kiedy mamy kilka dni wolnego. Wielu z nas  posiada swoje zainteresowania i z chęcią je rozwija. Niektórzy wolą
spróbować czegoś nowego lub poddać się nicnierobieniu. Każdy sposób na majówkę jest dobry, jeżeli sprawia nam radość.

JAK SPĘDZIĆ MAJÓWKĘ?
   Majówka to czas, kiedy mamy wolne ze względu na Święto Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Pracy. W tym roku wolne mamy aż 6 dni. Oczywiście, jak to w
wolne każdy chciałby odpoczywać, ale można to robić na wiele różnych sposobów. 
   Można uprawiać sport, czytać książki, oglądać filmy, ogólnie rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Spotkać się z przyjaciółmi czy rodziną. Chodzić na
spacery, słuchać muzyki i wiele wiele innych. Według mnie najlepiej brzmi propozycja, aby zrobić wszystkie możliwe rzeczy, żeby urozmaicić sobie dni
wolne od szkoły, a nie tylko leżeć bezczynnie na łóżku i myśleć, kiedy będą wakacje. Oczywiście można poświęcić także czas na powtórzenie tematów
szkolnych których nie rozumiemy, ale to już tak na drugim planie. Ważne jest także to, aby nabrać energii na te ostatnie dni szkoły, w czasie których jest
dość dużo pracy.Należy porządnie wyspać się,, a nie wstawać o 6 czy 7 rano, jak to w dni szkolne. Majowa pogoda powinna dopisywać, więc warto by było
spędzić czas na dworze, np. z kolegami czy przyjaciółmi.
  Myślę, że każdy wie, co wywołuje u niego największy uśmiech na twarzy i właśnie tym zajmie się w te piękne dni, którymi jest majówka. 

Paulina Jaszewska kl. 6b
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PODRÓŻE MAŁE I DUŻE
W MAJÓWKĘ MOŻEMY WYBRAĆ SIĘ W RÓŻNE MIEJSCA - PRAWDZIWE I TE ZMYŚLONE. KAŻDA PODRÓŻ, CZY DO KRAINY MARZEŃ, FIKCJI
CZY AUTENTYCZNEJ, MOŻE PRZYNIEŚĆ WIELE RADOŚCI.

OBY SŁOŃCE MOCNO GRZAŁO..

Od wielu tysięcy lat słońce towarzyszyło nam w życiu. Dzięki niemu za dnia nasi przodkowie mogli pracować, a nocą odpoczywać. Również pierwszym
wynalazkom towarzyszyło słońce. Najlepszym przykładem jest zegar słoneczny. Dobrze zrobiony, poprzez swój cień na tarczy pokazywał godzinę. Ale
dzisiaj nie o zegarach.
  Założę się, że przynajmniej niektórzy z Was słyszeli o wybuchach na słońcu. Energia wyrzucona ze słońca nie zniszczy Ziemi, więc nie martwcie się o
wielki wybuch naszej planety. Promieniowanie może zagrozić naszej cywilizacji w zupełnie inny sposób.
…co byście zrobili bez elektryczności…
  No właśnie, w tym problem. Słońce może odciąć nas od: komunikacji i energetyki. Wybuchy nie są rzadkością, wręcz przeciwnie są dosyć częste, ale nie
na tyle mocne, aby wyłączyć nam prąd. NASA ostrzega, że w zbliżającym się miesiącu (maj) nastąpi Koronalny Wybuch na Słońcu. Co to oznacza? Słońce
wyrzuci z siebie przeogromną ilość promieniowania…
Mogą być problemy z komputerem, telewizją, telefonami, i światłem. Szkoda, prawda? Gdzie kupimy nasze ulubione słodycze, skoro sklep też będzie
nieczynny. Chaos potrwa najpewniej kilka dni, a może nawet tydzień. Oby nie!
  To nie są żarty. To naprawdę może się wydarzyć. Nie bójcie się. Po prostu wpiszcie w Google: Koronalny Wybuch na Słońcu. Zobaczcie i uwierzcie!

Maurycy

Kto widział Smerfy i Muminki w górach?

  W ostatnią majówkę wraz z moim bratem i rodzinami postanowiliśmy
wybrać się do Ogrodu Bajek w Międzygórzu. Spakowaliśmy plecaki i
ruszyliśmy.
  Dwie godziny szliśmy pod górę pośród skał i kamieni. Podczas podróży
zatrzymaliśmy się w pewnym miejscu, aby zobaczyć wodospad Wilczki.
Potem ruszyliśmy dalej. Gdy dotarliśmy do celu podrózy, oczarował nas
piękny widok. Zaczęliśmy zwiedzać. Przy ścieżce stały Smerfy, Shrek,
Pinokio, Różowa Pantera, Muminki, a także wiele innych postaci bajkowych.
Znalazł się tam również Liczyrzepa, legendarny władca gór. Znajdowały się
tam również chatki, np. Baby Jagi, oraz domki szczęścia i miłości. Były na
nich napisane różne powiedzonka, np. „Kiedy ma się synów, idą do wojska,
a kiedy córki, wojsko przychodzi do domu”. Znajdowało się tam również
źródełko rozkoszy i miłości, z którego można było się napić.
  Kiedy skończyliśmy zwiedzać wróciliśmy do domu. To był wspaniały dzień.
Wszystkim, dużym i małym polecam Ogród Bajek.

Weronika

TO NIE LIPA, TO COŚ WSPANIAŁEGO

  Półwysep Lipato to piękne miejsce na Kaszubach położone nad wschodnim
brzegiem jeziora Wdzydze, na obszarze Wdzydzkiego Parku
Krajobrazowego.
  Bogata flora i fauna regionu zachwycają swą różnorodnością. Okoliczne
lasy sosnowe, obfite w runo leśne sprzyjają wędrówkom pieszym, spacerom
nornic walking i rekreacyjnej jeździe na rowerze. Turyści znajdą tu liczne
ścieżki rowerowe i malownicze szlaki piesze. Jezioro otaczające półwysep
zachęca do pływania, wędkowania i uprawiania sportów wodnych, takich
jak żeglarstwo, windsurfing czy kajakarstwo
Na Półwyspie Lipa nie można się nudzić, jest tam wiele ciekawych atrakcji,
np. dom do góry nogami , który znajduje się w Muzeum w Szymbarku.
  Oprócz tego do ciekawych miejsc godnych obejrzenia możemy zaliczyć:
- Zamek w Malborku,
- Stok narciarski i saneczkowy w Wieżycy,
-  Muzeum Ziemi Zaborskiej Wiele,
- Wieża Widokowa Wieżyca.
A dla spragnionych wrażeń są jeszcze komary!

Joanna Piotrowska

SłóńceOgród Bajek Półwysep LipaInternetInternet Internet
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Co warto zwiedzić?
  Czy zadajecie sobie pytanie: „Gdzie w Polsce pojechać na kilkudniową wycieczkę”? Jeżeli tak, to odpowiem wam na nie. Odwiedźcie Łebę!
  Jest to jedna z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych na polskim wybrzeżu. To co wyróżnia ją z wielu nadmorskich miejscowości, to jej
fantastyczny klimat i szerokie piaszczyste plaże z bezustannie usypywanymi wydmami. Łeba otoczona jest z trzech stron wodą, od północy Morzem
Bałtyckim, od zachodu jeziorem Łebsko, a od wschodu jeziorem Sarbsko.
  Na wąskiej mierzei, pomiędzy jeziorem Łebsko a Bałtykiem, znajdują się wydmy ruchome, zjawisko rzadkie w Europie. Osiągają one nawet 30 metrów
wysokości. Wspomniane wydmy i unikatowa nadmorska roślinność objęte są ochroną w ramach Słowińskiego Parku Narodowego.
  Ponadto Łeba może poszczycić się największym w Polsce Parkiem Dinozaurów. Położony jest nad bagnistymi brzegami jeziora Sarbsko. Na jego
zwiedzenie trzeba poświęcić kilka godzin.
  Kolejną atrakcją turystyczną okolic Łeby są wyrzutnie rakiet dalekiego zasięgu. Są to stare obiekty wojskowe, już nieczynne. W pobliżu znajduje się
drewniana, 50-metrowa wieża obserwacyjna. Warto wspiąć się na nią – zapewnia widoki zapierające dech w piersiach.
  Polecam zatem zwiedzenie Łeby i jej okolic - na pewno będziecie zauroczeni!

Kamil

Mój zwierzak Izydor
   W czasie majówkowych wędrówek możecie znaleźć wiele ciekawych
rzeczy, zabrać je do domu i wykonać coś niezwykłego. Mój tata wykonał
zwierzaka.
   Izydor to renifer. Jest zrobiony z gałązek jodły. Ma metalowy stelaż, a całą
konstrukcję podtrzymuje butelka ,,Kubuś Water”. Oczy Izydora zrobione są
z dwóch owoców głogu przebitych wykałaczkami i wbitymi w jedną z
gałązek jodły. Na szyi zawieszony ma dzwonek, który jest owinięty
czerwonym paskiem, żeby nie spadł. Poroże ma zrobione z jakiegoś nikomu
nie znanego krzewu przydrożnego spotkanego gdzieś po drodze do domu.
Izydor owe imię  posiada dlatego, że piętnastego grudnia (dzień złożenia
zwierzaka) nie obchodzili imienin mężczyźni, a koniecznie chciałem mieć
„chłopca”, dlatego cofnąłem się o jeden dzień i  wybrałem z dwojga imion to
rzadziej spotykane. Izydor mile towarzyszy przy posiłku, ogląda ze mną
filmy i patrzy, jak piszę artykuł. Jest też Józiek (czyli mój żółw). Teraz
znalazł sobie nowego przyjaciela.
   Izydora wymyślił i złożył mój tata w związku z świętami. Mamy nadzieję że
nie obleci z igieł. Jeśli tak się stanie, to będzie jak Feniks (mityczny ptak
uznawany za symbol słońca i życia wiecznego, który spala się ze starości, a
następnie odradza  ze swych popiołów). Ponieważ za rok i tak tata znowu go
złoży. 

 Krzysztof Rabenda kl. 6b.

Majówka z książką

Peter Wohlleben  "Sekretne życie drzew"
Książka ta (jak sam tytuł wskazuje) opowiada o drzewach, tylko bardziej
szczegółowo. Opowiada o 'przyjaźni', 'miłości', 'języku' i wiele, wiele innych
rzeczach i uczuciach. Z tej książki można się naprawdę dowiedzieć wiele
ciekawych rzeczy np: kiedy jedno drzewo jest słabsze to inne wypuszczają
korzenie tak aby połączyć je z tym drzewem, aby wesprzeć je poprzez
dawanie składników pokarmowych. 
Utwór ten pomaga skoncentrować się na teraźniejszości innym słowem nie
martwić się co będzie w przyszłości, bo czy gałąź zastanawia się czy
urosnąć czy nie bo kiedyś może spadnie? Oczywiście, ze nie! Przeczytanie
tej książki pozwala zachować większy spokój wewnętrzny, mieć większą
nadzieje na lepsze. Naprawdę po ostatnim rozdziale będziemy pod
niesamowitym wrażeniem ile rzeczy można nauczyć się od drzew. 
Bardzo chciałabym zachęcić wszystkich do przeczytania tej książki, ze
względu na to, że pomaga nam ona lepiej patrzeć na świat. I chociaż może
tytuł brzmi jak jakaś książka filozoficzna, którą trudno zrozumieć, to tak nie
jest! Obecnie jest to moja ulubiona pozycja i naprawdę polecam ja
przeczytać.
                                                                                                            Paulina

IzydorŁeba Sekretne życie drzewKrzyśInternet Mądre Książki
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JA I PODRÓŻE
Każdy z nas wie,
Ze podróże to niezła zabawa.
Najlepiej odbywać je we śnie
Lub gdzie fantazja się wkrada.

Każdy jako mała dziecina
Uwielbiał być w takiej krainie.
Bez końca miło ją wspomina,
Pamięć o niej nigdy nie zginie.

Przed oczami ciągle mamy obraz,
Kiedy lataliśmy wśród obłoków,
A niósł nas na swym grzbiecie pegaz,
Który od świata baśni był kilka kroków.

Potem był książę na białym rumaku,
Księżniczka zamieniona w żabę.
Wszystko nabierało nowego smaku.
Dawało niesamowitą zabawę.

Czas upływa, rośniemy, dorastamy.
Myślimy, że świat fantazji zaginął.
Okazuje się, że mylne wyobrażenie mamy.
Czas na marzenia jeszcze nie przeminął!

Choć mamy trzydzieści lat,
Ciągle chodzimy z głowa w chmurach,
Fantastyczny przemierzamy świat.
Nie jesteśmy zamknięci w realu murach.

Zawsze jest czas na fantazję.
Wracajmy do świata marzeń.
By się tam udać znajdźmy okazję,
Przeżyć mnóstwo niesamowitych zdarzeń.

                                                                            Julia kl. 6c

Ja i przyroda
Za oknem niesamowity świat,
Tam jestem wolna niczym ptak,
Tam tajemniczy, cudowny las,
Tam przygoda wzywa nas.

Strumyk nieśmiało płynie sobie,
Ucisza, wyzwala od stresu.
Tęczowe rośliny, kolorowe owady,
Cieszą chciwy mój wzrok.

Natchnione ptaki nucą melodię,
Radość pada z ich dzióbków.
Przyroda to czary i magia,
Koi i spełnia marzenia.

Jest tak nieprzewidywalna i piękna,
Po prostu uszczęśliwia mnie!

Martyna

Kraina Marzeń

Przyroda
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