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Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie, 
drży powietrze po ich śmigłym zniku. 

Wakacje, panie profesorze! Pora 
trzepać wesoło słowa jak futra na wiosnę 

oraz 
czasowniki przez dni lata odmieniać! 

Wóz przetoczył się z nagła – i w łozinie zzieleniał. 
Tylko pustki rozpryśniętej w słońcu – udar. 

Skacząc z bryczki, zaoczę: 
Bosonogi gęsiarek biegł, zaczerpnął ze źródła, 

znikł, jak gdyby on wybiegał 
potoczek. 

Okolicę, serce wyniosłe, przeszywa na przestrzał 
strumień! 

Lecz z połogich pagórków – wahającą się odpowiedź – 
inne wzgórze – dalszą górę kołysze. 

Jak ten skryty poryw widoku i ciszę zatuloną w szumie 
szeptanymi pytaniami – wydać? 

Jakże w cieniu, pod lipą – przysłowieć? 



Warto zwiedzić w WAKACJE !  

Największą frajdę z podróżowania mamy wtedy, gdy poznajemy nowe mie-
jsca. Może warto w tym roku obiecać sobie, że wyjedzie się tam, gdzie nas 
jeszcze nie było? Wymarzony urlop musi być ciekawy, lecz przede wszyst-
kim bezpieczny – czyli warto zadbać o odpowiednią polisę podróżną dopaso-
waną do miejsca wyjazdu i spodziewanych form aktywności. Bez trudu 
można taką znaleźć w naszym kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych. A 
potem? Zostaje już tylko zaplanować, sfinansować i pojechać. Wspomnienia 
zostaną nam na zawsze. 

 

Budva - (czarnog. Будва, Budva, włos. Budua) – miasto w Czarnogórze 
położone nad Morzem Adriatyckim. Siedziba gminy Budva. Główne miasto 
Riwiery Budvańskiej. 

 

Miasto jest odgrodzone górami. W tym rejonie występuje typowa roślinność 
śródziemnomorska. Budva to obok Kotoru i Herceg Novi jeden z popu-
larnych ośrodków wypoczynkowych w Czarnogórze. Okolice Budvy są na-
jbardziej skomercjalizowanym fragmentem czarnogórskiego wybrzeża Adri-
atyku. Ze szczytu wzgórz, od strony Podgoricy można obejrzeć panoramę 
tzw. Riwiery Budvańskiej. Na szczególną uwagę zasługuje Stare Miasto, 
położone na wysuniętym w głąb Adriatyku cyplu, które znacznie ucierpiało 
podczas trzęsienia ziemi w roku 1979. Kilkanaście kilometrów na połud-
niowy wschód od centrum znajduje się wyspa św. Stefana, zamieniona obec-
nie na luksusowy hotel. ( źródło https://pl.wikipedia.org/wiki/Budva ) 

 

Budva stanowi centrum obleganej przez turystów Riwiery Budvańskiej, która 
rozciąga się od zatoki Trašte, aż po miasto Petrovac. Miejscowość przyciąga 
malowniczymi widokami, zabytkową starówką, wspaniałą roślinnością 
śródziemnomorską oraz licznymi piaszczystymi plażami: Morgen, Trsteno, 
plaża Słowiańska. 

 

 



Miejsce jest położone na malowniczym, wysuniętym w morze cyplu. 
Starówkę otacza zwarty pierścień murów obronnych. Wspaniała roślinność, 
turkusowe morze i czerwone dachówki, to wszystko składa się na ogólny 
wizerunek miejscowości. Jednym z emblematów miasta jest średniowieczna 
Cytadela. W jej scenerii odbywają się przedstawienia Międzynarodowego 
Festiwalu Teatralnego. Największym obiektem sakralnym jest katedra św. 
Jana, z obrazem Matki Boskiej Budvańskiej. W sąsiedztwie katedry znajduje 
się Cerkiew św. Trójcy i niewielka Cerkiew św. Sawy. Tuż przy murach 
obronnych wznosi się z kolei najstarszy zabytek - Kościół św. Marii in Punta 
z cudownym obrazem Madonna de Punta. 

 

Warto również popłynąć łodzią na malowniczą wysepkę Sveti Nicola z 
kościółkiem św. Mikołaja. Wysepka stanowi doskonałe miejsce do pla-
żowania w otoczeniu pięknej roślinności śródziemnomorskiej. W bliskim 
sąsiedztwie Budvy znajduje się monaster Podostrog, z którego murów można 
zobaczyć bardzo ładną panoramę miasta i zatoki. 

 

Z popularnych wydarzeń kulturalnych odbywających się cyklicznie należy 
wymienić Festiwal Piosenki Śródziemnomorskiej, organizowany pod koniec 
czerwca. Festiwal ma promować młodych artystów wykonujących muzykę 
bałkańską. Zwykle uświetniają go występy uznanych już gwiazd. Inne ważne 
wydarzenie to Międzynarodowy Festiwal Teatralny, który trwa od początku 
lica, do drugiej połowy sierpnia. Oprócz licznych spektakli teatralnych odby-
wających się w zabytkowych miejscach, wiele imprez odbywa się na wolnym 
powietrzu.  

(źródło: http://
www.holidaycheck.pl/

pi/0b2a7181-f8ef-
3484-83af-

b61ee5b6f353 ) 



Park Rekreacyjny Zoom Natury 

 

Pierwsze w Polsce interaktywne centrum nauki oraz rekreacji dedykowane 
środowisku naturalnemu i ekologii, które otwarte zostało 12 czerwca. Zoom 
Natury powstał na ponad 10-hektarowej powierzchni zlokalizowanej nad za-
lewem w Janowie Lubelskim. (woj. Lubelskie) 

 

To świetne miejsca na rodzinny wypoczynek połączony z nauką ornitologii, 
przyrody, ekologii, ogrodnictwa, fotografii. To miejsce dedykowane zabawie 
i nauce, fizyce i mechanice. Tutaj ulokowane są również podświetlane fon-
tanny wbudowane w płytę placu. Budynki wykończone są naturalnymi mate-
riałami. Pionowe drewniane żaluzje, lekko rozchylone, otwierają się na to co 
skrywa wnętrze pawilonów. Jednocześnie dają zacienienie, które jest ko-
nieczne ze względu na ulokowane w budynkach ekspozycje multimedialne. 



Złotoryja (woj.dolno śląskie)  

 

Kilkunastotysięczne miasto położone malowniczo nad Kaczawą na pograni-
czu falistej równiny i, znaczonego stożkami i wychodniami wygasłych wul-
kanów.Złotoryja to zabytkowy rynek, jedna z czterech krzywych wież w Pol-
sce, malownicze położenie, dobra baza wypadowa w Góry i Pogórze Ka-
czawskie, ale też przygotowane trasy rowerowe  

 

Każdego roku, w ostatni tydzień maja, w Złotoryi organizowane są też Mię-
dzynarodowe Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota. 

 

Rozkwit miasta przypada na XII i XIII wiek, kiedy w okolicach Złotoryi naj-
bardziej rozwinęło się wydobycie złota. W mieście, nazywanym niegdyś Au-
rum, wydobywano w tamtych czasach od 24 do 48 kg złotego kruszcu rocz-
nie. 



Międzynarodowe Święto Pracy (ang. Interna-
tional Workers Day), lub inaczej Międzynaro-
dowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, to świę-
to obchodzone corocznie 1 maja dla upamięt-
nienia i uznania osiągnięć klasy robotniczej. W 
Polsce dzień ten jest świętem państwowym 
ustawowo wolnym od pracy. 

Święto to zostało ustanowione w 1889 r. na 
pierwszym kongresie Drugiej Międzynarodów-
ki, który to miał miejsce w Paryżu. Miało ono 
upamiętniać masakrę robotników, do której 
doszło w 1886 r. w Chicago (Stany Zjednoczo-
ne) podczas demonstracji przeciw złym warun-
kom pracy, a w szczególności przeciw zbyt 
długiemu czasowi pracy. 

 W Polsce pierwsze obchody Święta Pracy miały miejsce już w 1890 r. i były 
zorganizowane (wbrew zaborcom) przez działaczy Socjalno-Rewolucyjnej 
Partii Proletariat. Późniejsze obchody święta również inicjowane były głów-
nie przez partie i organizacje socjalistyczne. Po II wojnie światowej święto 
obchodzono bardzo hucznie poprzez organizowanie różnego rodzaju pocho-
dów, wieców i spotkań, podczas których eksponowano hasła o treści poli-
tycznej i ideologicznej. Uczestnictwo w pochodach było nierzadko wymusza-
ne przez szkoły, czy zakłady pracy. 

Po 1989 r. obchody Święta Pracy stały się mniej popularne, co wynika za-
pewne nie z samej niechęci do podstawowej idei święta, ale raczej do związa-
nej z nim otoczki polityczno-ideologicznej. 

Ze względu na bliskość Święta Konstytucji 3 Maja do Święta Pracy, z któ-
rych oba są ustawowo dniami wolnymi , jest to świetna okazja do kilkudnio-
wego wypoczynku, czyli przysłowiowej majówki. Przy sprzyjającym ukła-
dzie dat w kalendarzu wystarczy wziąć jeden lub dwa dni urlopu i otrzymuje-
my najdłuższy wolny od pracy weekend w roku. 

     Nikola Stępień  kl.ITOR 

1 Maja  

Mi ędzynarodowe Święto Pracy 



Składniki 

mleko migdałowe - 2 szkalnki 

nasiona hemp - 2 łyżki 

nasiona chia - 1łyżka 

sok z cytryny lub jedna mandarynka - 2 łyżki 

carob - 2-3 łyżki 

szczypta soli 

kilka kostek lodu 

daktyle lub cukier kokosowy - 2-3 łyżki 

awokado - 1/4 

jabłko - 1/4 

cardamon - 1/4 łyżeczki 

masło orzechowe z nerkoców - 1 łyżeczka 

Instrukcje: 

Wszystkie składniki miksujemy w blenderze. 

    Magdalena Gierszyńska kl.ITDO 

Czekoladowy szejk 

 dla dwojga 



Leszek Marek Długosz  – aktor, literat, 
kompozytor, pianista, jeden z najbar-
dziej znanych polskich śpiewających 
poetów. 

Zadebiutował w roku 1964 w teatrzyku 
piosenki UJ Hefajstos. W 1965 roku 
związał się z krakowskim kabaretem 
Piwnica pod Baranami, gdzie uchodził 
za jednego z największych artystów w 
zespole.  

 

Piosenka pożegnalna 

 Z wczorajszej róży imię tylko 
Imiona pustką dźwięczą 

Chcieliśmy róż zrywać tyle 
Lecz lato przeszło prędko 

Jak prędko 
 

Chcieliśmy jeszcze pochwycić tyle 
W życiu, by życia nie brakowało 
Żyliśmy jakby niedowierzając 
Że choćby wiele, wiele było 

Nigdy to dosyć, ciągle za mało 
 

Cóż, śmiało skręcaj gdy czas ruszać w drogę 
Uspokój twarz, opanuj gest 

Wiesz czas to jest ciągłe, ciągłe przybliżanie 
Tego co miało przyjść, co popatrz oto 

Oto w końcu, oto jest 
 
 

KĄCIK LITERACKI 



Dziewczyny przestają być dziewczynami 
Chłopcy przestają być chłopakami 

Oto idą mężczyźni, oto biegną kobiety 
Choć wszyscy dziećmi Boga jesteśmy 

Niestety, niestety, niestety 
A więc dorośniemy 

Niestety jesteśmy, a więc nie będziemy 
A co z nami, co potem, a co po nas się stanie 

Cóż panowie i panie 
Inne dzieci weźmie Pan Bóg na wychowanie 

 
Cóż, śmiało skręcaj gdy czas ruszać w drogę 

Uspokój twarz, opanuj gest 
Wiesz, czas to jest ciągłe, ciągłe przybliżanie 

Tego co miało przyjść, co popatrz oto 
Oto w końcu, oto jest ... 

 
     Wybrała: Kinga Głuszek kl.IV TDS 



1.W komedii  bohaterowie dążą do celu, powodując śmierć często zakończo-
ną szczęśliwie. 

 

2.Wokulski zakupił klacz od Krzeszowskiego, aby później prosić o jej rękę. 

 

3.Prostokąt różni się od kwadratu tym że raz jest wyższy a raz szerszy. 

 

4.Dosyć szybko można się zorientować, że Izabela nie nadaje się do interesu, 
który ma Wokulski. 

 

5.Gramatycznie rzec biorąc dziewczyna ma inną końcówkę niż chłopiec. 

 

6. Chłop pańszczyźniany chodził przygarbiony, bo mieszkanie było za cia-
sne. 

HUMOR Z ZESZYTÓW  
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