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          Szybkim krokiem zbliżają się wakacje - letni okres wyczekiwany przez wszystkich.
Jest to cudowny czas na odpoczynek, regenerację i uporządkowanie myśli na kolejny rok
szkolny. Mamy mniej obowiązków i więcej czasu dla siebie oraz dla naszych przyjaciół. 
          Swoje wakacje tradycyjnie spędzam w Jarosławcu. Jest to dla mnie najpiękniejsze
miejsce na świecie. Z tą miejscowością mam niezliczaną ilość wspomnień. Gdy zaczyna
się czerwiec, odliczam dni do wyjazdu. Przykro mi, że muszę zostawić wszystkich
przyjaciół, którzy są moją rodziną w Łodzi, lecz wiem, że przerwa mi nie zaszkodzi, a nawet
da bardzo dużo dobrego. Oprócz znajomych zostawiam w domu telefon i laptopa. Chcę się
odciąć od rzeczy, które niepotrzebnie mnie uzależniają i zabierają czas. Nad morzem zajmę
się pracą, którą bardzo lubię. Nie jest to szczyt moich ambicji i możliwości, ale na początek
może być. Nie mogę się doczekać wspólnie spędzonego czasu z braćmi i ciocią. Zawsze
jest pełno śmiechu. Planuję po pracy codziennie wieczorem biegać lub jeździć na rowerze.
Niesie to za sobą wiele korzyści fizycznych i psychicznych. Chciałabym przeczytać
mnóstwo ciekawych książek, ostatnio szczególnie lubię czytać reportaże. W Jarosławcu
mam dużo czasu na przemyślenia. Na nowo będę mogła ułożyć i uporządkować swoją
hierarchię wartości. Jest mi to potrzebne, by skupić się na rzeczach najważniejszych i nie
zawracać sobie głowy błahostkami. 
          Gdy wrócę z Jarosławca, czeka mnie moja osiemnastka, robienie prawa jazdy i
multum nauki do matury. Mam nadzieję, że uda mi się stanąć na wysokości zadania i dam
sobie radę ze wszystkimi obowiązkami.                                                Dominika

Park Park

Kwiat

                            "I cóż powiecie na to,
                            Że już się zbliża lato?"
                                    Jan Brzechwa
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  Już niedługo wakacje! Warto się zastanowić, jak
spędzić je bezpiecznie i dobrze wykorzystać dwa
miesiące wolnego czasu. 
  Po co właściwie potrzebne są nam wakacje?
Rzecz jasna musimy odpocząć. Ten czas może
być jednak okazją do rozwoju osobistego -
poznania nowych, ciekawych ludzi, odświeżenia
starych kontaktów. Możemy także się uczyć,
chociaż w nieco inny sposób, poprzez odkrywanie
nowych miejsc, nowych smaków. 
  Wakacje to okres, kiedy musimy być ostrożni.
Nad morzem kąpiemy się i pływamy tylko i
wyłącznie w dozwolonych miejscach. Wyruszając
w góry, pamiętajmy, aby pozostawić wiadomość
o trasie naszej wędrówki  i planowanej godzinie
powrotu.
  Przed nami dużo wolnego czasu i możliwości do
wykorzystania.
                                             Martyna

10 zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji! 
1. Wyjeżdżając, zawsze pozostaw najbliższym
informację, gdzie i z kim będziesz spędzać czas.

2. Nie afiszuj się zbytnio posiadanymi dobrami -
nigdy nie wiesz, kto może Cię obserwować.
Podczas płacenia staraj się nie pokazywać
zawartości portfela.

3. Podróżując pociągiem zawsze zajmuj miejsca
z dala od podejrzanych osób i - jeśli to możliwe -
blisko konduktora, bądź służby ochrony kolei. Nie
siadaj samotnie w przedziałach i trzymaj się
blisko ludzi. Często to wystarczy, aby odstraszyć
potencjalnego napastnika. Staraj się nie
podróżować nocą

4. Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się w
rozmowy - czasami lepiej udać, że się nie słyszy i
iść dalej. Kiedy zaczepki się nasilą, odpowiadaj
pewnie, krótko, bez wdawania się w dyskusję. Nie
obrażaj napastnika.

5. Przebywając na plaży, pływalni czy w
wakacyjnym tłumie, uważaj na swoją torbę,
portfel, telefon. Nie noś portfela i dokumentów
razem i nigdy nie wkładaj ich do tylnej kieszeni.
Dokładnie zapinaj plecaki i torby.

6. Zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów.
Przypadki dosypywania i dolewania różnych
specyfików są coraz większym problemem.

7. Nigdy nie wybieraj się na dyskotekę sam - zawsze w gronie znajomych. Nie wychodź z dyskoteki
samotnie - staraj się wracać do miejsca zamieszkania w towarzystwie przyjaciół. 
8. Wakacje to okres wzmożonej działalności dealerów narkotykowych. Pamiętaj, że mitem jest, iż
"dopalacze" pomagają w dobrej zabawie. Narkotyki zrobią Ci z mózgu kogel-mogel. Naucz się być
asertywnym! Naucz się odmawiać.

PAMIĘTAJ - NIE ISTNIEJE BEZPIECZNE BRANIE NARKOTYKÓW!!!!

9. Wakacje to czas relaksu i zabawy, ale nie każdy pomysł na zabawę jest dobry. Nierzadko wakacje
to sygnał rozpoczynający wielkie pijaństwo, a wraz z nim - wielkie ryzyko. Nie daj szans, aby
wakacyjne picie powiększyło związane z tym statystyki tragicznych wydarzeń.

10. Okres wakacji to również intensywny werbunek prowadzony przez sekty. Nie opowiadaj nowo
poznanym ludziom o swoich kłopotach czy marzeniach. Możesz być zaproszony na "bardzo ważne
spotkanie". Nie idź, jeżeli wcześniej nie sprawdzisz, kim są ludzie, którzy Cię zapraszają i o co im
chodzi.

Musimy być rozsądni, odpowiedzialni i ostrożni!!!!!

Kwiat

Aleja

Wiktoria

Wiktoria
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                Wakacyjne wyjazdy - najczęściej odwiedzane miasta 

      Zbliżają się wakacje i każdy z nas planuje
jakiś wyjazd. Oto spis najchętniej odwiedzanych
miejsc:

   1. Najpopularniejszym miejscem na świecie jest
Paryż. Miasto zakochanych przyciąga ludzi
znanymi zabytkami. Kto nie słyszał o wieży Eiffla
lub o Łuku Triumfalnym? Równie często
odwiedzane są Katedra Notre Dame, Bazylika
Sacré-Cœur, słynne krypty Panteonu no i
oczywiście Luwr – najsłynniejsze muzeum na
świecie.

   2. Miejsce drugie zajmuje Nowy Jork. Jest to
najludniejsze miasto w Stanach Zjednoczonych i
od pięciu lat co roku odwiedza je 40 milionów
osób. Do najsłynniejszych miejsc należą Empire
State Building, Statua Wolności, Central Park,
teatry na Broadwayu, a także Rockefeller Center i
Times Square.

    3. Na miejscu trzecim znajduje się Londyn.
Najciekawszym obiektem do zobaczenia jest
Pałac Buckingham (najlepiej razem z królową :D),

dawna siedziba królów, czyli Tower of London ze
znajdującym się nieopodal Tower Bridge oraz
Pałac Westminsterski z symbolem Londynu Big
Benem. Jest tutaj również największe w Europie
muzeum historii starożytnej, czyli Muzeum
Brytyjskie, oraz Katedra Świętego Pawła.
Chociaż kolejki do London Eye są długie, to warto
odstać, żeby móc zobaczyć panoramę miasta.
Warto też odwiedzić dzielnicę Soho ze słynnym
Piccadilly Circus.

    4. Na miejsce czwarte zasłużył sobie Rzym.
Dawne serce całego imperium rzymskiego może
teraz pochwalić się zabytkami z tamtego okresu
typu Panteon, Forum Romanum, Koloseum, ale
także obiektami renesansowymi (świątynia
Tempietto) i barokowymi (Bazylika Św. Piotra
wraz z placem św. Piotra, Fontanna Di Trevi i
Fontanna Czterech Rzek). Na terenie Watykanu
znajduje się Kaplica Sykstyńska ze słynnymi
freskami Michała Anioła ("Stworzenie Adama",
"Sąd Ostateczny"). 

    5. Na piątym miejscu jest Barcelona. Dosyć
niezwykłą budowlą jest  kościół Sagrada Familia,
który jest ciągle budowany od ponad 130 lat! Inne
budynki wzniesione przez Antonio Gaudiego to
Casa Batlló, Casa Mila oraz Park Güell. Na
obszarze średniowiecznego miasta znajduje się
katedra Santa Eulalia i pałac królewski, a w
okolicach portu kompleks budynków Arsenału i
Stoczni Królewskiej.Warto przejść się popularną
zarówno wśród turystów, jak i mieszkańców ulicą
La Rambla, by zobaczyć jedne z najciekawszych
"żywych pomników" w Europie, napić się sangrii i
spróbować tapas (lokalnych przekąsek).

      Na zakończenie mogę dodać, że chociaż te
miasta mają wiele ciekawych zakątków to warto
też jeździć w mniej znane miejsca, aby odkrywać
nowe, wspaniałe rzeczy. 
                                           Paulina

BarcelonaNowy Jork Paryż JMJM NN
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       Współcześnie ludzie mają różne
zainteresowania. Jedni fascynują się skokami na
bungee, podróżami, a niektórzy nie mają ich w
ogóle.

      Natomiast my kochamy samochody, czytamy
wiele książek na ich temat, staramy się zawsze
być na bieżąco z nowinkami. W tym hobby
pomaga nam pewien brytyjski
magazyn motoryzacyjny telewizji BBC,
prowadzony przez trzech fantastycznych ludzi,
którzy wiedzą wszystko o samochodach i je
uwielbiają oraz w humorystyczny
sposób o nich opowiadają. Są to znani i lubiani
dziennikarze: Richard Hammond, Jeremy
Clarkson i James May. 
      Program ten emitowany jest od 1977 roku,
przez cały okres trwania zmieniał się jego
charakter, czyli sposób prowadzenia, wygląd,
osoby prowadzące.  Jeremy Clarkson zmienił
profil programu – stał się on kontrowersyjny z
elementami show dla miłośników samochodów.
Akcentuje również emocje i pokazuje
przyjemność z prowadzenia pojazdów. Nasz
kochany Top Gear ma zawsze te same stałe
elementy, lecz każdy odcinek jest zaskakujący i
nieprzewidywalny.

      Jego prowadzący są naturalni, słuchając ich,
nie mamy wrażenia, że jest to wyuczone na
pamięć. Są szczerzy, nie boją się krytykować
jakiejś marki auta, nie ukrywają niedoskonałości w
danych samochodach. Na podstawie tego
programu powstały książki napisane przez
większość ekipy, która zajmowała się tworzeniem
spektakularnego Top Geara.

     Dzięki temu programowi jeszcze bardziej
pokochałyśmy samochody, dowiedziałyśmy się
wielu rzeczy, z których nie zdawałyśmy sobie
wcześniej sprawy.

      Ten oto program otwiera oczy na świat
samochodów. Zachęcamy każdego wielbiciela
motoryzacji do obejrzenia przezabawnego Top
Geara. 
                          Weronika i Karolina
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