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Wakacje, znów będą wakacje….

 To już ostatnie wydanie naszej 
gazetki w tym roku szkolnymi. Czeka nas 
dwumiesięczna przerwa od nauki, czyli 
wakacje. Terminy i ich długość są 
zróżnicowane w wielu krajach, a nawet w 
ich poszczególnych częściach. Ważnymi 
czynnikami mającymi wpływ na terminy 
wakacji, były kiedyś święta religijne oraz 
rytm pracy rolników. Wszyscy członkowie 
rodziny musieli uczestniczyć w pracach 
polowych, również dzieci. 

 W Polsce wakacje to potoczna 
nazwa ferii letnich. Do roku szkolnego 
2009/2010 obejmowały okres od 
następnego dnia po pierwszym piątku po 
18 czerwca do ostatniego dnia sierpnia 
danego roku, czyli od końca roku 
szkolnego w szkole podstawowej, 
gimnazjum i liceum do ponownego jego 
rozpoczęcia. 

 Od roku 2011 rozpoczynają się w 
następny dzień po ostatnim piątku 
czerwca i trwają do końca sierpnia. Zmiana 
została wprowadzona w związku ze 
zwiększeniem liczby dni wolnych w czasie 
roku szkolnego. 

Czy faktycznie nasze wakacje są długie? 
 Wakacje krótsze niż my 
wprowadziło 12 europejskich państw - 
Austria, Belgia, Francja, Luksemburg, 

Holandia, Norwegia, Słowacja, Słowenia, 
Anglia, Niemcy, Lichtenstein, Dania. 
Najkrótsze wakacje trwają 6 tygodni 
(Niemcy, Holandia, Szkocja). 
Rekompensowane są kilkoma przerwami 
w nauce podczas roku szkolnego. 
 Polskie wakacje możemy porównać 
do czeskich, słowackich, szwedzkich i 
finlandzkich. Dłuższą przerwą mogą 
cieszyć się uczniowie 10 państw (Litwy, 
Łotwy, Estonii, Węgier, Grecji, Islandii, 
Włoch, Malty, Rumunii i Turcji).  

 Ciekawym rozwiązaniem wydaje 
się ustalenie czasu wakacji zależnie od 
poziomu szkoły. W wielu państwach 
wprowadzono inny wymiar wypoczynku 
dla szkół podstawowych, a inny dla szkół 
średnich.  
 Na przykład w Grecji maluchy 
wypoczywają 12 tygodni, a starsi tylko 10. 
Na Litwie - starsi 11, młodsi 13, na Cyprze - 
młodsi 11, starsi 9. Odwrotnie zaś jest w 
Islandii i Irlandii (10-11 tygodni dla 
młodszych, 13 dla starszych). 
 Rekordowe wakacje są 3 tygodnie 
dłuższe niż w Polsce i mogą się nimi 
cieszyć dzieci w Turcji, na Malcie i na 
Łotwie. 
  
            (red.) 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ferie
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Rozstrzygnięcie konkursu 
 
 Nasza szkoła była organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla szkół 
przyszpitalnych i sanatoryjnych „Mój ulubiony bohater literacki”. Poniżej kilka nagrodzonych 
i wyróżnionych prac. Ze względu na rozmiar niektórych nagrodzonych tekstów, niestety nie 
mogliśmy ich tu zamieścić. 
 
I miejsce w kat. gimnazjum 
Weronika Walczyk 
„Buszujący w zbożu” 
 
Jestem tu.  
I jest świat. 
Sztuczny świat. 
Ten świat zakłamany. 
Wokół obłuda. 
Fałsz i obłuda 
 
Myślą o tym, 
Żeby mieć. 
Coś mieć. 
Coś posiadać. 
Przytłaczający bezład. 
 
Gardzę. 
Wypatruję szczerości. 
Choć dobrego jednego serca. 
Nie zauważam prawdy. 
 
Dociekam. 
Myślę czy powinno mi zależeć. 
Rozmyślam. 
Lecz nad czym? 
 
Podążam drogą 
Jaką? Nie wiem. 
I dokąd prowadzi? 
I czy właściwa jest? 
 
Szwędam się wciąż. 
I wciąż podążam ulicami miasta. 
Poszukuję sensu. 
Może odnajdę cel. 
 
Jestem tu. 
Lecz w jakim kierunku zmierzam? 
Nielekko. 

Dość tych zasad, schematów. 
Ja  nie muszę. 
Ja nie chcę. 
Ryzykuję. 
Łamię reguły. 
 
 
Wątpię. 
Jakby nieokreślony. 
Niepewny jestem. 
Zwątpienie. 
Co począć? Nie wiem. 
Nie wiem czego chcę. 
Wiem, nie odpowiada mi wiele. 
 
Szukam i znaleźć nie mogę. 
Wciąż szukam miejsca dla siebie. 
Podążę naprzód. 
Pragnę dotrzeć gdzieś. 
 
Jeśli kiedyś spotka kogoś, 
Co mnie się przydarzyło. 
Wiem, zaopiekuję się. 
Strażnikiem będę, 
Tym co przed przepaścią chroni. 
Właśnie taki pragnę być.  
 
III miejsce w kat. gimnazjum 
Klaudia Madej 
„Dziecko” 
 
Co to za DZIECKO o jasnych włosach 
Błąka się SAMO po nieba przestworzach 
To Mały Książę trochę naiwny 
Poznaje świat, jaki on dziwny 
 
Jest prawdomówny, kłamstwem 
nieskalany 
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SWEJ pięknej róży dozgonnie oddany 
I chociaż innych róż spotkał miliony 
Wraca do SWOJEJ, gdyż bez niej stracony 
 
I chociaż żmija gad jest fałszywy 
Pomaga Księciu choć przez nią NIE żywy 
Taki więc morał z tego wypływa 
Szanujmy miłość, gdyż JEST prawdziwa. 
 
wyróżnienie w kat. gimnazjum 
Natalia Ambroziak 
„Mały Książę” 
 
Mały Książę chłopczyk co odwagi ma wiele   
przez różne planety przeszedł śmiele, 
osoby spotkał różne 
czasami bardzo próżne. 
 
Przyszły przyjaciel bał się rozmowy 
myślał, że ludzie to są „potwory”, 
Lis i Mały Książę zaczęli swą przyjaźń 
od Lisa odeszła cała bojaźń. 
 
Z pilotem zaprzyjaźnił się przez swe dobre 
serce 
od tej pory przyjacielsko mogli uścisnąć 
sobie ręce, 
choć był zrozumiał co to miłość 
i, że Róży okazał nieczułość. 
 
Rozłąka z pilotem była trudna 
ale przyszłość bez Róży nudna, 
na swoją Planetę wrócił 
i z ukochaną już pewnie nigdy się nie 
kłócił. 
 
Choć mały, ale dojrzały 
zrozumiał, że Róża go potrzebuje 
i, że tak przed samotnością się uratuje. 
 
Taki jest mój ulubiony bohater 
dziecko co nie boi się świat poznawać  
i ze swoim domem rozstać, 
ciekawość była w nim wielka jak rzeka 
nie wiedział co go w przyszłości czeka. 
Szczęśliwy był, że zrozumiał co jest dla 
niego ważne 

teraz już raczej umiał przezwyciężyć 
problemy każde. 
 
wyróżnienie w kat. gimnazjum 
Natalia Matera 
 
W średniowiecznej Szkocji 
zadrżała ziemia cała, 
to przez las się przedziera 
wspaniałe wojsko króla Duncana. 
 
Oddany i wierny Makbet 
wodzem jest szlachetnym, 
nie uwierzył przecież żołnierz 
w przepowiednie starej wiedźmy. 
 
Jednak klątwa się ziściła. 
Makbet panem jest Kawdoru, 
coraz śmielej myśli  
o objęciu króla tronu. 
 
Lady Makbet na te wieści 
wciąż podsyca męża żądze. 
nagle żołnierz tak szlachetny 
do najkrwawszej zdolny zbrodni. 
 
Ginie Dunacan z rąk Makbeta,  
wierny Banko, Lady Makduf, 
Szkocja króla ma tyrana 
to pczątek strasznych rządów. 
 
Makbet bliski jest obłędu, 
coraz śmielsze zbrodnie Pana 
giną dzieci i kobiety. 
Lady Makbet opętana. 
 
Lecz w angielsko-szkockiej bitwie 
sprawiedliwość przywrócono, 
ginie Makbet z rak Makdufa, 
śmierć dotyka także żonę. 
 
Lady Makbet w swym obłędzie 
odebrała sobie życie. 
Malkolm lepsze głosi czasy 
Szkocja w nowym jest rozkwicie. 
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Warto czytać 

ANNA ONICHIMOWSKA 

10 stron świata 

Jaki jest przeciętny 

piętnastolatek? Czy taki 

sam w Polsce, Stanach, 

Japonii, Kolumbii czy 

Danii? Dziesięć różnych 

losów, dziesięć portretów 

i dziesięć marzeń. 

Cesaria pracuje jako 

prostytutka, ale marzy o 

tańcu. Noburo od dwóch 

lat tkwi w wirtualnym 

świecie, bojąc się 

powrotu do 

rzeczywistości. Santosh 

stopniowo ślepnie w 

fabryce dywanów, do 

której został porwany 

jako pięciolatek. Anlę 

chcą wydać za mąż, nie 

dostrzegając jej 

wybitnych zdolności i 

chęci do nauki. 

Czy bohaterom 

opowiadań 

Onichimowskiej uda się 

odmienić swój los i 

spełnić marzenia? 

Poruszająca, mądra 

książka, od której nie 

sposób się oderwać! 

 

 

 

BARBARA KOSMOWSKA  

POZŁACANA RYBKA  

 

Książka Barbary 
Kosmowskiej „Pozłacana 
rybka” to powieść dla 
młodzieży, nagrodzona w 
konkursie literackim 
imienia Astrid Lindgren – 
decyzją jury zajęła 
autorka pierwsze miejsce. 
Alicja była Bardzo 

Rozpieszczoną 
Jedynaczką. Któregoś dnia 
niczym grom z jasnego 
nieba spadła na nią 
wiadomość o rozwodzie 
rodziców. Jedyne 
schronienie daje 
dziewczynie domek babci 
na wsi – tylko tam Alicja 
może naprawdę 
odpocząć. Mądra babcia 
umie rozproszyć wszelkie 
smutki i doradzić w 
życiowych zmartwieniach. 
Na wsi pojawia się też 
przystojny i utalentowany 
Robert… Nic dziwnego, że 
Alicja nie chce wracać z 
wakacji. Jej ojciec 
tymczasem znalazł sobie 
nową partnerkę, ma z nią 
dziecko, Fryderyka, 
którego dziewczyna 

obarcza winą za rozpad 
rodziny. W powieści 
Barbary Kosmowskiej 
skupiają się liczne 
nieszczęścia i przykrości. 
Alicja najpierw musi 
pogodzić się z rozwodem 
rodziców, potem – z 
istnieniem Miss Lata, czyli 
wybranki ojca. Chce 
poznać sposób na 
dogadanie się z 
zapracowaną i jakby 
nieobecną matką, potem 
walczy o swoją przyjaźń, 
mierzy się z rywalką do 
serca ukochanego, z 
rodzinną tragedią, z 
codziennymi dramatami. 
Uczy się rozmów 
oswajających śmierć i 
poruszających niełatwe 
dla najmłodszych tematy. 
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Mama przed wyjściem na bal wyjmuje z 

torebki kosmetyki.  

Jasio się pyta:  

- Mamo co robisz?  

- Maluję się kochanie.  

- A po co?  

- Żeby ładnie wyglądać.  

Po tych słowach Jasio zastanawia się 

dłużej. A w międzyczasie mama wkłada 

spowrotem kosmetyki do torebki. Jasio 

przygląda się mamie i pyta:  

- A kiedy to zacznie działać? 
*** 

Blondynka kupiła Fantę z zielonym 

kapslem.  

Otwiera, patrzy - na kapslu napis:  

"Spróbuj szczęścia znowu" - zamyka, 

odkręca, czyta - "Spróbuj szczęścia 

znowu" - zamyka, odkręca, czyta ... 
*** 

Jasio zza drzwi łazienki woła do mamy:  

- Mamo! Jaką koszulkę mam dzisiaj 

ubrać?  

- Z krótkim rękawkiem, a czemu pytasz?  

- Bo nie wiem dokąd mam umyć ręce... 
*** 

Żona przychodzi do męża do 

powrocie z pracy i pyta:  

- Kochanie, czy widziałeś kiedyś 

pogięte 10 zł?  

- Tak - odpowiada mąż.  

- A czy widziałeś pogięte 20 zł?  

- Tak...  

- A 100 zł?  

- Tak, widziałem. - odpowiada 

znudzony mąż.  

- A 18 000 zł?!  

- Nie.  

- To zaraz zobaczysz, stoi w garażu. 
*** 

Nauczycielka do Jasia:  

- Świetny rysunek, ale przyznaj się 

kto go robił? Ojciec czy matka?  

- Nie wiem ja już spałem! 

 

 

 
 

*** 
Jasio miał już 5 lat, a jeszcze nic nie 

mówił. Pewnego dnia mama podaje mu 

obiad, a Jasiu wrzeszczy:  

- A gdzie kompot?!!!  

Mama zdziwiona:  

- Jasiu, to ty umiesz mówić?  

- Umiem - odpowiada Jasio.  

Mama:  

- To dlaczego dotąd nic nie mówiłeś?  

- Bo zawsze był kompot! 

 

*** 

Pani pyta dzieci:  

- Powiedzcie mi dzieci jakieś zwierzątko 

na A.  

Jasio wstaje i mówi:  

- A może to karp???  

- Nie Jasiu, siadaj. No dobrze powiedzcie 

mi teraz zwierzątko na B.  

Jasio na to:  

- Być może to karp???  

- Jasiu za drzwi!!!  

Jasio wychodzi.  

- Powiedzcie mi teraz zwierzątko na C.  

Nagle drzwi się otwierają i Jasio mówi:  

- Czyżby to był karp???
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SUMMER  VOCABULARY 

beach – plaża                                     sea – morze 

                            

 

 

             

beach towel – ręcznik kąpielowy   lighthouse – latarnia morska  

 

 

 

shells – muszelki 

 collect shells – zbierać muszelki 

 

    deck chair – leżak  

    sunbathe – opalać się 

 

          

sand - piasek 

sandcastle – zamek z piasku       

 

   dive – nurkować 

   swim - pływać    
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MUSIC CORNER 

 

MARGARET COOL ME DOWN 

Ready, aim and fire your gun,  
Nothing can cool me down 
Wine on Venus - hot like the sun,  
Nothing can cool me down 
Got my high stilettos on fleek 
Nothing can cool me down 
See the shadows dancing on me,  
No nothing can cool me down                                         
 
And before the night is over,  
Imma light a spark and let the crazy out 
I’m your goddess, on your knees 
down down down down down down  
 
I’m hotter than fire,  
Water can’t cool me down 
Water can’t cool me do-o-own, 
whoa whoa whoa whoa 
I’m dancing like flames  
And nothing can cool me down 
Watch me I run this to-o-own 
No water can’t cool me down,  
down down down down down down 
No water can’t cool me 
 
There’s no need to call 911,  
Nothing can cool me down                                                   
If you do, you’re spoiling the fun,  
Whoa nothing can cool me down 
 
And before ya, begging please  
Imma light a spark and let the crazy out              
I’m your goddess on your knees 
down down down down down down  

 

 

Gotów, cel i pal  

Nic mnie nie powstrzyma 

Wino na Wenus - gorące jak słońce  

Nic mnie nie powstrzyma 

Mam swoje perfekcyjne szpilki 

Nic mnie nie powstrzyma 

Zobacz, jak cienie tańczą na mnie,  

Nie, nic mnie nie powstrzyma 

 

I zanim noc się skończy,  

Wykrzesam iskrę i uwolnię szaleństwo 

Jestem twoją boginią, na kolana! 

Na dół, dół, dół, dół, dół, dół 

 

 

Gorętsza niż ogień,  

Woda mnie nie ostudzi 

Woda mnie nie ostudzi, 

whoa whoa whoa whoa 

Tańczę jak ogień  

I nic mnie nie ostudzi 

Patrz jak rządzę tym miastem 

Nie, woda mnie nie ostudzi 

Na dół, dół, dół, dół, dół, dół 

Nie woda mnie nie ostudzi 

 

Nie ma potrzeby dzwonić na 911*,  

Nic mnie nie powstrzyma 

Jeśli zadzwonisz popsujesz zabawę,  

Nic mnie nie powstrzyma 

 

 

I zanim zaczniesz błagać  

Wykrzesam iskrę i uwolnię szaleństwo 

Jestem twoją boginią, na kolana! 

Na dół, dół, dół, dół, dół, dół 
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I’m hotter than fire,  

Water can’t cool me down 

Water can’t cool me do-o-own, 

whoa whoa whoa whoa 

I’m dancing like flames  

And nothing can cool me down 

Watch me I run this town 

No water can’t cool me down,  

down down down down down down 

No water can’t cool me 

down down down down down down 

No water can’t cool me 

 

I love the way that you want it, 

Come get it like you own it 

Yeah yeah we blaze even brighter 

When being two 

 

I’m hotter than fire, 

Water can’t cool me down 

Water can’t cool me do-o-own, 

I’m hotter than fire, 

Water can’t cool me down 

Water can’t cool me do-o-own, 

 

I’m dancing like flames  

And nothing can cool me down 

Watch me I run this to-o-own 

No water can’t cool me down 

da da da da da down 

No water can’t cool me down, 

da da da da da down 

No water can’t cool me down, 

da da da da da down  

Gorętsza niż ogień,  

Woda mnie nie ostudzi, 

Woda mnie nie ostudzi, 

whoa whoa whoa whoa 

Tańczę jak płomienie  

I nic mnie nie powstrzyma 

Patrz jak rządzę tym miastem 

Nie, woda mnie nie ostudzi  

Na dół, dół, dół, dół, dół, dół 

Nie woda mnie nie ostudzi  

Na dół, dół, dół, dół, dół, dół 

Nie woda mnie nie ostudzi 

 

Uwielbiam sposób, w jaki tego pragniesz, 

Chodź, przyjdź jakby to było twoje 

Yeah yeah płoniemy nawet jeszcze jaśniej 

Gdy jesteśmy razem 

 

Gorętsza niż ogień,  

Woda mnie nie ostudzi. 

Woda mnie nie ostudzi 

Gorętsza niż ogień,  

Woda mnie nie ostudzi, 

Woda mnie nie ostudzi 

 

Tańczę jak płomienie  

I nic mnie nie powstrzyma 

Patrz jak rządzę tym miastem 

Nie, woda mnie nie ostudzi, 

Na dół, dół, dół, dół, dół, dół 

Nie, woda mnie nie ostudzi, 

Na dół, dół, dół, dół, dół, dół 

Nie, woda mnie nie ostudzi 

Na dół, dół, dół, dół, dół, dół 

 

**Cool down oznacza nie tylko ostudzić, ale też ochłonąć np. po kłótni lub też ostudzić czyjeś 

zapędy, np. miłosne lub czyjąś pasję do czegoś. Stąd też brak możliwości przetłumaczenia z 

zachowaniem oryginalnego znaczenia zwrotu. 

*amerykański numer alarmowy  
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HOLIDAY DESTINATIONS IN THE UK – CZYLI DOKĄD WARTO POJECHAĆ NA WAKACJE W 

ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE 

 

Klify: Rhossili Beach, Południowa Walia 

Położona w Peninsula (Walia) miejscowość Rhossili słynie ze spektakularnych klifów, 

tajemniczo wyglądających wraków statków spoczywających na niewielkiej głębokości  

i odsłanianych przez morze w czasie odpływów, 

oraz pamiątkowych kamieni nagrobnych 

porozrzucanych po okolicy. Na prawie 

pięciokilometrowym odcinku pokrytej złotym 

piaskiem plaży można spotkać zarówno rodziny 

szukające odpoczynku, surferów jak i okolicznych 

rybaków.  

 

Biegnący szczytem klifów szlak spacerowy z lokalnego „National Trust” do starego punktu 

widokowego straży granicznej, nie dość że jest idealnym miejscem do tzw. "aktywnego 

wypoczynku" to jeszcze na całej swojej długości obfituje w zapierające dech w piersiach 

widoki. 

 

West Wittering, Sussex 

Idealnie czysty niezaśmiecony przez turystów biały piasek. Woda, która może zachwycić 

jakością, jeśli chodzi o czystość. Otoczona szelfem plaża w West Wittering i East Head została 

uhonorowana międzynarodową nagrodą Błękitnej Flagi (Blue Flag Award).  

 

Plaża jest idealnym wręcz miejscem do „rodzinnego” spędzania czasu dla wszystkich i bez 

względu na wiek. Wody przybrzeżne raczej płytkie, 

co z pewnością wpływa korzystnie na temperaturę, 

wody a pokryte trawą łąki znajdujące się w 

niewielkiej odległości od plaży są doskonałym 

miejscem zarówno na rodzinny piknik jak i zwykły 

parking. 
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Holkham, Norfolk 

Swoją popularność zawdzięcza w znacznej mierze 

filmowi "Zakochany Szekspir" gdzie w scenie finałowej 

Gwyneth Paltrow idzie po piasku plaży Holkham 

otoczona romantyczną aurą.  

 

Odizolowana od cywilizacji, uznawana przez kilka 

niepowiązanych ze sobą źródeł za jedną    

najpiękniejszych plaży w Wielkiej Brytanii. 

Idealna dla zwykłych szukających odpoczynku plażowiczów, surferów, jazdy konnej lub po 

prostu rodzinnego pikniku.  

 

Torquay, Devon 

Leżąca w tzw. "Riwierze Angielskiej", z mnóstwem 

luksusowych hoteli, restauracjami uwzględnionymi i 

oznaczonymi "gwiazdką" w przewodnikach Michelin to 

przede wszystkim Torquay. Nie wróży to dobrze, jeśli 

chodzi o ceny zarówno za zakwaterowanie w Torquay jak 

i inne koszty pobytu, ale zawsze do dyspozycji pozostają 

odrobinę mniej markowe hotele, hostele  i pensjonaty 

typu B & B.  

 

Bournemouth, Dorset 

Miast Bournemouth czerpie ogromne korzyści z dziesięciu kilometrów „czystego złota” 

położonego na obrzeżach miasta. Jedna z najlepszych „miejskich” plaż w UK, pokryta 

miękkim piaskiem oraz ogromną przestrzenią przyciągającą całe rodziny.  

 

Plaża nie wygrała nigdy nagrody ani za czystość, ani 

za jakość. Nie jest to również coś na kształt raju na 

tropikalnej wyspie, ale nie można oczekiwać wiele 

więcej od miejsca znajdującego się w tak 

niewielkiej odległości od dużego miasta.  

 

 


