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Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi
84-208 Kielno . ul Szkolna 4
gm. Szemud
84-208, Kielno
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Wyjątkowo długie wakacje 2016 

W 2016 roku w Polsce wakacje będą jednak dużo dłuższe, bo potrwają tak naprawdę 10 tygodni. Zaczną
się już 24 czerwca 2016 roku, czyli tradycyjnie w piątek. To jest bowiem ostatni piątek czerwca. 1 września 2016
roku przypada natomiast w czwartek. A to oznacza, że 2 września de facto również będzie dniem wolnym od
pracy w szkole. Uczniowie naukę zaczną dopiero 5 września.
W Polsce szkoły nie pracują w sumie przez 13 tygodni. Tyle trwają wakacje, ferie i dni świąteczne. Znacznie
dłużej odpoczywają uczniowie we Francji, na Litwie i na Łotwie, gdzie wolnych jest aż 17 tygodni. 16 tygodni
wolnego mogą mieć natomiast uczniowie w Rumuni i Islandii, 15 - Belgii, Luksemburga, Cypru, Turcji i Finlandia.
O tydzień dłużej od nas odpoczywają dzieci w Austrii, Estonii, Hiszpanii, Irlandii, Grecji, Słowenii oraz na
Węgrzech.
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Hipopotam nilowy (Hippopotamus amphibius) –
gatunek dużego, przeważnie roślinożernego ssaka,
należącego do rodziny hipopotamowatych
(Hippopotamidae).
Zasiedlają rzeki i jeziora w Afryce na południe od
Sahary do 2000 m n.p.m.
Hipopotamowate to jedyna rodzina rzędu
parzystokopytnych prowadząca ziemnowodny tryb
życia. W ciągu dnia najczęściej pozostają w wodzie;
aktywne dopiero o zmierzchu i nocą, skubią wtedy
trawę na łąkach w pobliżu wody, zjadają także rośliny
wodne. W poszukiwaniu pożywienia potrafią
zapuszczać się do 8 km w głąb lądu. Przebywają w
stadach składających się z dominującego samca i
podlegających mu samic w liczbie od 10 do 40
osobników. Samce bronią i przewodzą terytorium
obejmujące pewien odcinek rzeki i na nim gromadzą
swój harem. Na lądzie hipopotamy są raczej
indywidualistami i nie przejawiają instynktu
terytorialnego. Rozmnażanie i poród odbywa się w
wodzie. Samica po ośmiomiesięcznej ciąży rodzi 1
młode. Młode ssie matkę przez okres 1 roku, również
pod wodą.
Hipopotamy mają charakterystyczny wygląd: 

beczkowaty tułów, brak owłosienia na ciele, krótkie nogi, dużą głowę i znaczne rozmiary. Pod względem
wielkości dorównują nosorożcom białym, ustępując jedynie słoniom. Pomimo popularności w większości
ogrodów zoologicznych i przedstawieniu w kulturze masowej jako rubasznego grubaska, są jednymi z najbardziej
niebezpiecznych i agresywnych ssaków. Populacja szacowana jest na 125-150 tys. osobników na wolności,
jednak wciąż zagrażają im kłusownicy i utrata naturalnych siedlisk.
Z powodu swoich rozmiarów hipopotamy są trudne do zważenia na wolności. Większość oszacowań ich masy
pochodzi z akcji odstrzałów przeprowadzanych w latach 60, XX wieku. Średnia masa dorosłych samców wynosi
1500-1800 kg. Długość zębów osiąga maksymalnie 30 cm. Samice są mniejsze od samców, ich średnia masa
wynosi 1300-1500 kg. Starsze samce są dużo większe i mogą ważyć ponad 3000 kg. Osiągają maksymalną
masę pod koniec życia; samice osiągają maksymalny ciężar ciała w wieku około 25 lat.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_%28biologia%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Blino%C5%BCerno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ssaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_%28biologia%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipopotamowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sahara
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_%28biologia%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parzystokopytne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Harem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nosoro%C5%BCec_bia%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82oniowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%82usownictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipopotam_nilowy#cite_note-The_Hippos-6
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Jak znaleźć idealną
sukienkę na wesele?

Ślub i wesele znajomych czy rodziny to
wyczekiwany i niezapomniany moment - warto
sprawić, by kreacja była również niezapomniana.
Postawić na klasykę i elegancję, czy raczej na
szaloną, oryginalną sukienkę?
Po pierwsze - indywidualne podejście

Pamiętajmy, że każda stylizacja powinna być dobrana
„na miarę" - czyli dopasowana do konkretnej osoby,
która ma ją założyć. Moda modą, ale najważniejszą
kwestią jest nasza figura i osobowość - tylko
wybierając kreację w ten sposób, będziemy potem
czuć się w niej dobrze. Szukając młodzieżowych
sukienek na wesele warto zajrzeć na sugarfree.pl -
stronę nowej marki oferującej szeroki wybór sukienek
na każdą okazję, z często zmieniającą się kolekcją,
zapewniającą dostęp do najmodniejszych aktualnie
fasonów i wzorów. Dobranie kreacji do figury pomoże
nam skutecznie zamaskować drobne niedoskonałości,
a jednocześnie podkreślić największe atuty naszej
sylwetki.

Po drugie - klasyka rządzi

Jeśli nie mamy żadnego bardzo konkretnego pomysłu
na weselną sukienkę, a chcemy wyglądać
wystrzałowo, postawmy na klasykę. Takie rozwiązania
zawsze się sprawdzają! Do najbardziej uniwersalnych,
pasujących do każdej figury modeli, należy sukienka
rozkloszowana. Dziewczyny o niezbyt szerokich
biodrach dobrze wyglądać będą również w sukienkach
bombkach, a latem zrobimy furorę w modnych
sukienkach maxi. Pamiętajmy, że wesele to uroczysty
dzień - wyjątkowo krótkie mini czy sukienki z głębokim
dekoltem zostawmy sobie na wyjście do klubu.

Po trzecie - zaszalej

Czy możliwe jest połączenie szaleństwa z klasyką?
Tak! Nie wstydźmy się typowo dziewczęcych
akcentów. Połączenie klasycznego kroju z szalonym
kolorem lub wzorem to wspaniały pomysł. 
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http://sugarfree.pl/tag/sukienki_na_wesele.html
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