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   W kolejnych dniach wraz z poznaną tam rodziną
wspólnie chodziliśmy kąpać się w Morzu Czerwonym.
Było świetnie, do czasu, kiedy olbrzymia fala popchnęła
mnie na rafę koralową, która  przecięła mi nogę, ale
udawałam, że nic mnie nie boli.
   Mimo wszystko kiedy musieliśmy wyjeżdżać, byłam
bardzo  smutna, nie chciałam  opuszczać tego
cudownego miejsca.  Wylot  mieliśmy o 4 rano  z lotniska
w Hurgadzie. W samolocie miałam kolejną przygodę,
turbulencje, które sprawiły, że bardzo się bałam. Byłam
bardzo szczęśliwa, gdy wylądowaliśmy w Rzeszowie.
     Były to moje najwspanialsze wakacje. Mam nadzieję,
że kiedyś jeszcze odwiedzę to cudowne miejsce !          

Oliwa Maliczewska
        kl. VI         
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W tym 
numerze:

Wakacyjne
wspomnienia 
Bezpiecznie w podróży
Ciekawostki 
Humor z zeszytów
szkolnych
Łamigłówki

Autorami tekstów 
i zdjęć są:  

Oliwa Maliczewska, Sara
Bahir, Paulina Dziadek,

Natalia Kwolik, Julia
Malicka, Antoni Gumienny.

Redaktor naczelny:  
pani Grażyna Żytka

Redaktor graficzny: 
pani Justyna Gawlikowska.  

   Te wakacje były cudowne! Zaczęłam je nieco wcześniej
niż moi koledzy. Dziewiętnastego czerwca wraz z moimi
rodzicami i siostrą wyjechaliśmy do Egiptu! 
    Nasz hotel był wspaniały! Było tam bardzo dużo
atrakcji! Przez pierwsze dwa dni zwiedzaliśmy okolicę,
kąpałam się w basenach, zjeżdżałam na zjeżdżalniach,
wieczorami chodziłam do wesołego miasteczka.
     Trzeciego dnia pobytu w Egipcie wspólnie z siostrą i
rodzicami wyjechaliśmy do Hurgady na nurkowanie
głębinowe. W porcie wraz z innymi uczestnikami
wycieczki i instruktorami weszliśmy na statek i
wypłynęliśmy w głąb Morza Czerwonego. W miejscu,
gdzie spotyka się rafę koralową, statek się zatrzymał.
Instruktor udzielił wszystkim instrukcji, jak należy się
zachować schodząc pod wodę. Musieliśmy się nauczyć
znaków, jakie obowiązują pod wodą, np. ,,Jest dobrze,
chcę wypłynąć”. Nauczył nas również, co należy zrobić,
by usunąć wodę z okularów, odetkać uszy itd. Kiedy
wszyscy zapoznali się z instrukcją, kolejno wybieraliśmy
piankę do nurkowania. Następnie po kolei wskakiwaliśmy
do wody, gdzie czekał na nas instruktor. Gdy upewnił się,
że wszystko jest OK, schodziliśmy pod wodę na
głębokość 6 metrów. Było super, widziałam kolorowe
rybki, które próbowałam łapać, piękną rafę, a po 15
minutach wynurzyliśmy się na powierzchnię.
Schodziliśmy pod wodę dwa razy. Nigdy nie zapomnę
tego przeżycia.

Egipt

Nauka nurkowania Lot samolotem

Morze Czerwone

;-)Oliwia Maliczewska
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Oliwia Maliczewska
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   Wakacje spędziłam nad Morzem Bałtyckim
w  przepięknej miejscowości Dąbki. Były one
bardzo ciekawe i pełne wrażeń.
   Najbardziej urzekł mnie widok rozległego
morza i szum fal. Najmilszy był ciepły piasek
pod stopami i wyrzucone z morza muszelki.
Woda była słona, poczułam to, gdy
nurkowałam. Kiedy oglądałam zachód słońca,
muszelki wyrzucane na brzeg mieniły się
tęczą. W Ustce zobaczyłam piękny pomnik
Syrenki Usteckiej i latarnię morską. Zwiedziłam
także Darłowo, Darłówko i port w Jarosławcu.
Płynęłam statkiem o nazwie ,,Król Eryk I”
wzdłuż wybrzeża. W Jarosławcu byłam w
ogromnym aqua-parku. Zabawa na
zjeżdżalniach  okazała się  niesamowitym
przeżyciem.
    Moje wakacje były wspaniałym czasem,
który spędziłam z rodziną. Nie zapomnę tych
miejsc i wrażeń do końca życia. 
    

Paulina Dziadek 
                             kl. V                                   

Legenda o Usteckiej
Syrence

Zachód Słońca

Ustecka Syrenka

Zabawy na plaży

   Dawno, dawno temu, w starej Ustce
mieszkała wdowa po mężu rybaku wraz z
synem. Nie byli majętną rodziną, dlatego też
syn postanowił wybrać się na łowy, aby móc
utrzymać siebie oraz swoją ukochaną matkę.
Wdowa wyszykowała syna na długą podróż i z
bólem serca żegnała z plaży odpływający w
głąb morza statek.
      Kobieta dzień po dniu wypatrywała swojego
syna nad brzegiem Bałtyku. Niestety mijały
kolejne tygodnie i miesiące, a statek wciąż nie
pojawiał się na horyzoncie.
Zrozpaczona wdowa z żalu, że syn podzielił
los jej męża wypłakała sobie oczy i nie była
zdolna do najmniejszej pracy.
Całej sytuacji z bałtyckich fal przyglądała się
Bryzga Rosowa, piękna syrena. Nie mogła
znieść tego jak kobieta o dobrym sercu tak
bardzo cierpi i postanowiła jej pomóc.
Co dzień wyrzucała wdowie łososia, aby ta
mogła się posilić i którego wątrobą kazała
nacierać niewidome oczy Ustczanki.
Uczynek syreny sprawił, że kobieta odzyskała
wzrok i dzięki temu ujrzała zbliżający się do
portu statek, na którego pokładzie był jej cały i
zdrowy syn, z połowem tak bogatym, że już do
końca życia niczego im nie brakowało.
    Od tamtej pory w herbie Ustki jest właśnie
Bryzga Rosowa trzymająca w dłoniach łososia
oraz żaglowiec, którym wdowi syn powrócił
bezpiecznie do domu.

    W tym roku na wakacjach byłam w
Warszawie. Zwiedzałam Pałac Kultury i Nauki
(dawniej Pałac Kultury i Nauki Józefa Stalina),
położony w Śródmieściu Warszawy przy Placu
Defilad 1, najwyższy budynek w Polsce. Jego
budowa zajęła zaledwie trzy lata. Bardzo
spodobał mi się ten budynek, ponieważ
znajduje się w nim sala kongresowa, muzeum,
sklepy z pamiątkami. Zwiedzałam też
Warszawę Centralną. Są tam sklepy, galerie,
restauracje, baseny, kina 3D i wiele innych
atrakcji.  Byłam także w ZOO, w którym
można zobaczyć tygrysy, lwy, zebry, żyrafy i
wiele innych zwierząt.
    Moje wakacje w Warszawie bardzo mi się
spodobały i mam nadzieję, że na drugi  rok też
tam pojadę.

Natalia Kwolik
kl. VI

    
    Choć zwykle mówią, że Warszawa jest
stolicą Polski od 1596, nie do końca jest to
prawda. Wtedy przeniesiono tylko króla wraz z
dworem do Warszawy, czyniąc z niej miasto
rezydencjonalne Jego Królewskiej
Mości. Warszawę ogłoszono stolicą Polski
dopiero w 1918 roku, natomiast formalny
zapis o jej stołeczności pojawił się dopiero
w 1952 roku w Konstytucji Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej.

Czy wiesz, że:

Pałac Kultury i Nauki

Paulina Dziadek

Paulina Dziadek

Paulina Dziadek

pl.wikipedia.org
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  W czasie wakacji razem z rodziną
pojechaliśmy do Maroko - rodzinnego kraju
mojego taty. Jak co roku w podróż wybraliśmy
się samochodem. Gdy po trzech dniach
dotarliśmy na miejsce, byliśmy bardzo
szczęśliwi. I tak zaczęła się moja tegoroczna
przygoda wakacyjna.
     Pierwsze dni naszego pobytu spędziliśmy z
kuzynami, za którymi bardzo się stęskniliśmy.
Godzinami siedzieliśmy i rozmawialiśmy o
tym, co zdarzyło się w naszym życiu przez
cały rok. Wspólnie słuchaliśmy muzyki, która
obecnie jest na topie, np. piosenki Katy Perry,
Sii, oraz Shakiry. Artystka ta wielokrotnie
koncertowała w stolicy tego państwa -
Rabacie, w którym mieszkaliśmy.
  Wiele razy byliśmy na plaży. W tym mieście
jest dziewięć plaż, z których najbardziej
podoba mi się Contre bond. Plaża jest bardzo
duża, a woda niesamowicie czysta,
szczególnie gdy jest przypływ. W zależności
od pogody i faz księżyca ruch fal zmienia się.
Największą falą na jakiej pływaliśmy była fala
dwumetrowa. Pływanie na morzu z dużymi
falami jest dość trudne, ale nie niemożliwe.
Plaża ta najbardziej nadaje się do sportów
wodnych, np. surfingu. Moi bracia chętnie
spędzają czas na desce.
   Wieczorami zwiedzaliśmy miejsca
zabytkowe tj. zamek króla, Medina czyli stare
miasto, gdzie znajduje się tzw. "Sok" -
największy bazar i miejsce
handlu na ulicy. Można tam kupić piękne
tkaniny, dywany, gliniane naczynia ręcznie
zdobione, biżuterię regionalną i inne ciekawe
rzeczy.
    Maroko to bardzo tradycyjny kraj. Co roku
mój tato obchodzi miesięczny post zwany
Ramadanem, w którym nie wolno jeść ani pić
od wschodu do zachodu słońca. W tym roku ja
też pościłam jeden dzień - chciałam sprawdzić,
czy dam radę. Na koniec dnia, gdy zbliżała się
pora posiłku, ubrałam się w tradycyjny
marokański strój, a na  "śniadanie" ok. godziny
dwudziestej, aby to uczcić,  rodzina specjalnie
dla mnie przygotowała same rarytasy.

   
    W czasie tegorocznych wakacji
pojechaliśmy do Ifrane. Jest to małe miasto
położone w głębi kraju. Klimat tam jest zupełnie
inny niż na pozostałych terenach Maroka.
Rosną tam drzewa takie jak jarzębina, jesion,
buk oraz wiele odmian kasztanów. Trawa jest
zielona, a domy mają spadziste dachy, a co
najdziwniejsze - w zimie pada śnieg.
   Największym zaskoczeniem był dla nas
widok małp obok naszego domu. Są to małpy
z rodzaju makaki. Zwierzęta te są bardzo
oswojone, nie robią nikomu krzywdy.
Podchodzą blisko gospodarstw, by się
pożywić. Karmiliśmy je chlebem i owocami. Są
bardzo przyjazne.
   Z Ifrane pojechaliśmy do Tetouan, miasta
położonego w północnej części
Maroka. Wybraliśmy się tam ze względu na 
piękne plaże, na których zamiast piasku są
muszelki, a woda jest tak przejrzysta, że nawet
na głębokości 3-4 metrów można dostrzec
małą muszelkę w piasku. Najbardziej lubię
nurkować z bratem i zbierać muszle, a
czasem uda nam się nawet złapać rybę.
  Te wakacje na zawsze zostaną w mojej
pamięci. Polecam wszystkim Maroko, jeżeli
mają możliwość wyjechać tam choć na kilka
dni. Można popróbować potraw pełnych
egzotycznych owoców i warzyw, wygrzać się
na słońcu i nasycić się widokiem pięknych,
pustynnych krajobrazów.

Sara Bahir
kl. VI

Makak

Łamigłówki

1. Dawna siedziba królów w Krakowie
2. Człekokształtne
3. Owoce palmy Phoenix, smaczne zarówno

surowe jaki i suszone
4. Stolica Maroka
5. Najwyższym szczytem tych gór jest Tarnica
6. Inaczej żaglówka
7. Państwo piramid.

Hasło: ..........................................

Krzyżówka

Rebus

Maroko Wielbłąd

Maroko

Sara Bahir

Natalia Kwolik

Oliwia Maliczewska

SB SB

Sara Bahir
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Afromental

Afromental

   Minione wakacje spędziłem razem z całą
rodziną nad Morzem Bałtyckim.
   Budowałem tam zamki z piasku i różnych
kamyków. Najbardziej podobało mi się to, że
brałem udział w różnych zabawach
sportowych na plaży i wygrywałem nagrody.
Wieczorami spacerowaliśmy po plaży i
zbieraliśmy muszle. Byliśmy z rodzeństwem
na koncercie zespołu Afromental, który odbył
się na plaży w Kołobrzegu.
  Tegoroczne wakacje były bardzo udane.
Szkoda, że tak szybko minęły.

Antoni Gumienny
kl. IV

         Wakacje spędziłam bardzo wesoło.
    Pojechałam z rodzicami do Krakowa –
dawnej stolicy Polski. Zwiedziłam tam siedzibę
królów – Wawel, Smoczą Jamę i smoka, który
zionął ogniem. Byłam w parku wodnym, gdzie
miło spędziłam czas.
   Uważam, że moje wakacje były bardzo
udane.

Julia Malicka
kl. IV

Bezpiecznie w podróży

Czy wiesz, że:   

Humor z zeszytów szkolnych ;–)

Woda w morzu jest słona, bo zawiera duże
ilości śledzi.

Pchła do pchły:
– Gdzie byłaś na wakacjach?

– Na krecie.

Kraków

Smok Wawelski

   Przy zachodnim wejściu do katedry
wawelskiej wiszą kości, przez niektórych
uznawane za szczątki Smoka Wawelskiego.
Legenda mówi, że kiedy kości spadną z
łańcucha, nastąpi koniec świata. Kości wiszą
tutaj od wczesnego średniowiecza. Zostały
najprawdopodobniej znalezione w Wiśle,
obmyte z piachu i zawieszone jako talizman
odstraszający siły nieczyste. 

Zasady, które pomogą uniknąć
nieprzyjemnych przygód.

1. W każdej podróży przyda się telefon
komórkowy z zapisanymi numerami
alarmowymi: 112 - centrum powiadamiania
ratunkowego, 997 - policja, 998 - straż
pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe oraz
kontaktem ICE w książce adresowej. Skrót
ICE w telefonie jest ogólnoświatowym
symbolem ratującym życie. Powinieneś pod
nim zapisać numer telefonu osoby, którą
należy powiadomić w razie wypadku. Tak
zapisany kontakt pozwala ratownikom na
zadzwonienie pod wskazany numer i
uzyskanie ważnych informacji o
poszkodowanej osobie, takich jak grupa krwi,
przyjmowane leki itp.
2. Słuchaj poleceń obsługi lotniska,
personelu samolotu, czy pociągu. Ci ludzie
są tam po to, byś bezpiecznie dotarł na
wakacje i wrócił do domu.
3. Podróżując środkami komunikacji publicznej
bądź czujny, zwłaszcza gdy panuje tłok - łatwo
paść ofiarą złodziei kieszonkowych.
Dlatego nigdy nie noś pieniędzy w jednym
miejscu - portfelu, czy kieszeni. Podziel
gotówkę na kilka części i schowaj w kilku
kieszeniach.
4. Zawsze bądź bardzo ostrożny w
zawieraniu nowych znajomości - nie wiesz
przecież kogo poznałeś, choćby wydawał się
niezwykle sympatyczny.
5. W trakcie przerw w podróży i
postojów unikaj oddalania się od autokaru,
czy pociągu. Jeśli podróżujesz w grupie,
staraj się od niej nie odłączać. 
6. Staraj się nigdy nie zostawiać bagażu
bez opieki. Torby i plecaki, zwłaszcza te, w
których przewozisz wartościowe przedmioty -
gotówkę, aparat fotograficzny itp. - staraj się
nosić z przodu lub pod ramieniem,
zamknięciem do siebie.
7. Staraj się nie spać w podróży, a już na
pewno nigdy nie przyjmuj poczęstunków od
przypadkowo poznanych osób.
8. Jeśli zauważysz, że kierowca łamie
przepisy ruchu drogowego, nie wahaj się
zwrócić mu uwagę.

Więcej informacji:
www.bezpiecznewakacje.pl

Antoni Gumienny

Antoni Gumienny

Julia Malicka

Julia Malicka


