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Wakacje tuż, tuż ...
Dzisiaj oddajemy w Wasze ręce ostatni, w tym roku szkolnym, numer Dwójeczki. Zapraszamy do zapoznania
się z ciekawymi artykułami przygotowanymi przez naszą redakcję. Mamy nadzieję, że niektórzy z Was dołączą
do naszego zespołu w przyszłym roku. Serdecznie zapraszamy! 
Życzymy pięknej pogody i udanego odpoczynku.

Redakcja Dwójeczki: Maja Medyńska, Maria Poluszyńska, Łucja Iwaniec, Adam Królik, 
opiekun - Agnieszka Rowska
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 Międzynarodowy Dzień Dziecka
obchodzony jest 20 listopada. Taką
decyzję, ustanawiając to Święto w 1954
roku, podjęło Zgromadzenie Ogólne
Organizacji Narodów Zjednoczonych
(ONZ). Ustalono wówczas, że na świecie
potrzebne jest święto, które będzie
przypominało o prawach dziecka.
Zdecydowano również, że każde państwo
może organizować obchody w dniu, który
uzna za najwłaściwszy. W Polsce
świętujemy 1 czerwca, we Włoszech i
Francji 6 stycznia, w Turcji 23 kwietnia, a
w Japonii chłopcy i dziewczynki świętują
oddzielnie -3 i 5 maja.

Noc świętojańska
Radość jaka płynie z nastania lata od
zawsze była mocno okazywana. Dawniej
początek lata był okazją do wielkiego
świętowania. Wyrazem tego były obchody
świętojańskie.
Święto to obchodzone było w czasie
nastania najkrótszej w ciągu roku nocy,
czyli z 23 na 24 czerwca i w następujący
po niej dzień, który wyróżnia się spośród
wszystkich innych tym, iż okres między
wschodem a zachodem słońca jest
najdłuższy. Obchody świętojańskie
zaczynano już w dzień poprzedzający
święto upamiętniające św. Jana, czyli
innymi słowy w wigilię dnia św. Jana.
Więcej przeczytasz na polskatradycja.pl

Tygrysiaki.pl

międzyrzecz.biz
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Wiemy już kiedy obchodzą Dzień Matki
poszczególne kraje, ale po co obchodzi się ten
dzień i skąd się to wzięło?

Ten dzień, jak sama nazwa mówi, poświęcony jest
naszym mamom. Obchodzimy to święto, aby okazać
im szacunek. Dziękujemy im za trud i troskę, które
przygotowują nas do dalszego, dorosłego życia. 

Początki tego święta sięgają czasów starożytnych
Greków i Rzymian, lecz nie można przypisać go
jednemu wydarzeniu. 

W siedemnastowiecznej Anglii powrócił zwyczaj
obchodzenia tego dnia. Co czwartą niedzielę postu
wszyscy schodzili się na mszę do najbliższej katedry i
modlili się.  
 
Ł.I.

Dzień Matki w Polsce obchodzimy 26 maja. Lecz
co kraj, to inne tradycje i inna data obchodzenia
tego święta. A oto daty, w których obchodzą Dzień
Matki poszczególne kraje:

- najwcześniej, bo już w drugą niedzielę lutego:
  Norwegia

- 3 marca: Gruzja

- czwarta niedziela wielkiego postu: Wielka       
 Brytania, Irlandia, Nigeria

- 21 marca: np. Egipt, Izrael

- 25 marca: Słowenia

- 7 kwietnia: Armenia

- 8 maja: Korea Południowa 

- pierwsza niedziela maja: np. Portugalia, Hiszpania,
Rumunia, Litwa

- 10 maja: Meksyk

- w drugą niedzielę maja świętuje większość krajów,
np.: Stany Zjednoczone, Czechy, Dania, Japonia,
Brazylia, Słowacja, Turcja, Grecja 

- 15 maja: Paragwaj 

- 27 maja: Boliwia 

- ostatnia niedziela maja: Francja, Szwecja

- druga niedziela czerwca: Luksemburg 

- ostatnia niedziela czerwca: Kenia

- 14 października: Białoruś

- trzecia niedziela października: Argentyna

- ostatnia niedziela listopada: Rosja

- najpóźniej, 22 grudnia, obchodzi: Indonezja

 Ł.I.

Dzień Matki
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NIEDŁUGO WAKACJE!!! 
GDZIE WARTO POJECHAĆ? MOŻE PARK

ROZRYWKI?
Energylandia: Rodzinny Park Rozrywki w Zatorze
-  największy w Polsce.  Podzielona jest na cztery
strefy tematyczne. Łącznie znajdziemy w nich ok.
80 atrakcji przeznaczonych dla wszystkich grup
wiekowych, w tym 12 rollercoasterów, liczne
karuzele, a także restauracje, bary. Od 2016 roku
w skład Energylandii wchodzi również park
wodny. 

Legendia: Śląskie Wesołe Miasteczko
jest najstarszym lunaparkiem w Polsce – istnieje
od 1959 roku. Na miejscu przygotowano ponad
40 atrakcji – rozmieszczonych w 5 strefach
tematycznych. 
W ofercie znajdują się aż 4 kolejki górskie, w tym
popularne „koło widokowe”, z którego podziwiać
można panoramę miasta oraz „diabelską pętlę”.
Oprócz tego na terenie Legendii zagwarantowano
też kilkadziesiąt innych atrakcji, m.in. wodnych,
ekstremalnych.

Łeba Park - park rozrywki powstał na powierzchni
20 ha, w malowniczym otoczeniu. Na terenie
kompleksu można zobaczyć około 100 figur
dinozaurów rozmieszczonych wzdłuż ścieżki
edukacyjnej. Łeba Park oferuje też inne atrakcje,
w tym m.in. kino 7D, place zabaw, zamek
strachu, labirynt magicznych luster czy pojazdy
Flinstonów. W parku można zobaczyć również,
jak wyglądało starodawne rzemiosło, takie jak
tkactwo czy garncarstwo. 

Park Miniatur Świat Marzeń - (Inwałd) to miejsce
daje niepowtarzalną okazję, aby zwiedzić
najciekawsze zakątki ziemi w ciągu jednego dnia
– od Australii, przez Azję i Europę, aż po
Amerykę Północną. Na miejscu można zobaczyć
świat w miniaturze wraz z jego najcenniejszymi
zabytkami – Wieżą Eiffla, Bazyliką i Placem św.
Piotra, Murem Chińskim, Akropolem czy placem
św. Marka w Wenecji. Nie brakuje też Polski w
miniaturze, a tam krakowskie Sukiennice, Zamek
w Malborku czy Latarnia w Świnoujściu. 

JuraPark Bałtów
Kompleks powstał w 2004 roku i do
dziś cieszy się bardzo dużą
popularnością wśród turystów z
Polski. Głównym elementem parku
jest blisko 100 rekonstrukcji
dinozaurów naturalnej wielkości. Ale
to nie wszystko. Na miejscu można
również znaleźć park rozrywki z
karuzelami i gokartami, kino 5D,
zwierzyniec bałtowski czy
prehistoryczne oceanarium.
Dostępne są też spływy rzeką
Kamienną, a zimą czynny jest nawet
stok narciarski. 

M.M.

Maja
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 "Cudze chwalicie, swego nie znacie"cz.4
 

  Dziś chciałbym przedstawić Wam Biały Bór. Jest
to małe miasteczko położone w województwie
zachodniopomorskim, na Pojezierzu Drawskim,
jest ono otoczone wieloma pięknymi jeziorami. 
   Pomimo iż Biały Bór jest małym miastem, jest w
nim wiele ciekawych atrakcji, np. cerkiew z
przyszłości, pomniki upamiętniające ofiary wojen
światowych. Gmina jest przyjazna rowerzystom,
jest tam wiele ścieżek rowerowych, przechodzą
tamtędy 2 szlaki rowerowe, czarny "Bobięcińskie
Góry" i niebieski "Ukryte jezioro".
 „Góra Pomorska” to inna nazwa nasypu
piaskowego znajdującego się w gminie Biały Bór.
Nasyp ma wysokość ok.250 m n.m.p. Wzniesienie
powstało w efekcie długoletniego wydobywania
kruszywa w okolicy. Do jego usypania
wykorzystano ok. 8 mln ton piasku. Na nasyp
można się bezpiecznie wspiąć, z góry widać
okoliczne lasy i jeziora. Jest to miejsce wycieczek
całych rodzin, jednak jest on głównie atrakcją dla
fanów motocross-u.
A.K.

Góra Pomorska

bunkier w Białym Borze

   Warto także zwrócić uwagę na „Szlak
zapomnianych fortyfikacji”. Pochodzi on z okresu
II wojny światowej, jego długość to niecałe 3 km. 
Trasa wchodzi w skład "Szlaku
zachodniopomorskich fortyfikacji". 
   Na trasie możemy napotkać 7 schronów
bojowych oraz pozostałości po umocnieniach
ziemnych. Podczas drugiej wojny światowej
schrony położone na trasie wchodziły w skład tzw.
„Wału Pomorskiego” będącego częścią systemu
umocnień wschodniej granicy III Rzeszy.
   Na szlaku znajdują się różne schrony od
unikatowego umieszczonego w kamienicy po
najmniejszy na wale pomorskim, czy garaż na
armatę przeciwpancerną ukryty pod przykrywką
budynku gospodarczego. Wszystkie schrony są 
bardzo dobrze zachowane.
   Trasa nie jest trudna ani do przejścia, ani do
przejechania rowerem, na pieszo czas przejścia
wynosi ok. 1 godz. 
    Jeśli macie trochę czasu polecam przyjechać
do Białego Boru i zwiedzić całe miasto.   
A.K.

źródło: Internet

W.
Królik
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Jak bezpiecznie spędzić wakacje?
 GÓRY

podczas wycieczek dostosujcie obuwie i ubiór do panujących warunków atmosferycznych zakładając, że
pogoda może w każdej chwili się zmienić; 
słuchajcie prognoz pogodowych w radiu czy telewizji;
wychodząc ze schroniska na szlak, poinformujcie o tym jego pracowników, podając planowaną trasę
przemarszu i przybliżoną godzinę powrotu; zgłoście swój powrót;
przed wyprawą zapoznajcie się z mapą terenu, dobierając długość i trudność szlaku turystycznego do
możliwości najsłabszych uczestników wycieczki;
bądźcie ostrożni w kontaktach z osobami obcymi;
jeśli macie ze sobą telefon komórkowy zaprogramujcie w nim numery najbliższych placówek GOPR;
zawsze zabierajcie ze sobą podstawowy sprzęt pierwszej pomocy, zwłaszcza do opatrywania ran i
usztywniania złamanych czy zwichniętych kończyn, a także latarkę i gwizdek do sygnalizacji miejsca
pobytu;
nie wspinajcie się po skałach bez asekuracji i odpowiedniego przygotowania, a także sprzętu; lepiej
skorzystać z pomocy instruktora i w zaproponowanym przez niego terenie. 

W górach karetka do nikogo nie dojedzie, znalezienie kogoś jest bardzo trudne (nawet z powietrza) - nikt
więc szybko nie udzieli Wam pomocy. Uważajcie na siebie, bądźcie rozważni i wykorzystajcie do
maksimum swoją wyobraźnię.

M.P.

 WODA
najbezpieczniejsza kąpiel to ta w miejscach
odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych,
będących pod nadzorem ratowników, czy
funkcjonariuszy Policji Wodnej,
zawsze stosujcie się do regulaminu kąpieliska i
poleceń ratowników, opiekuna obiektu czy
policjantów;
nie wrzucajcie przedmiotów do wody; 
nigdy nie skaczcie do wody w miejscach
nierozpoznanych,
zwykłe zachłyśnięcie wodą może skończyć się
utonięciem,
korzystając ze sprzętu pływającego, zawsze
sprawdzajcie jego sprawność i
ubierajcie kamizelkę ratunkową; bezwzględnie
zakładajcie kamizelkę dziecku, 
korzystając z materaca nie odpływajcie zbyt
daleko od brzegu.
Większość utonięć jest rezultatem braku
wyobraźni: korzystania z kąpieli po wypiciu
alkoholu, w miejscach zabronionych czy skakania
do wody po opalaniu.

M.P.

bezpieczeństwo w
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