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WAKACJE - ULUBIONY OKRES W ŻYCIU
KAŻDEGO NASTOLATKA
Wakacje (łac. vacatio,
uwolnienie) – to okres wolny od nauki
szkolnej.
Terminy i długości wakacji są
zróżnicowane w wielu krajach, a nawet
w ich poszczególnych częściach. Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na terminy wakacji były święta religijne oraz
rytm pracy rolników i związana z tym
konieczność udziału wszystkich członków rodziny, w tym dzieci, w pracach
rolniczych, a także klimat.

W Polsce wakacje to potoczna nazwa ferii letnich. Do roku
szkolnego 2009/2010 wakacje obejmowały okres od dnia następnego
po pierwszym piątku po 18 czerwca
do ostatniego dnia sierpnia danego
roku, czyli od końca roku szkolnego
do ponownego jego rozpoczęcia w
szkole podstawowej i liceum.
Od 2011 roku wakacje rozpoczynają się w sobotę po ostatnim
piątku czerwca i trwają do końca
sierpnia. Wyjątkiem jest wcześniejsze zakończenie, gdy przed ostatnim
piątkiem czerwca wypada Boże
Ciało. Wówczas zakończenie roku
odbywa się w środę poprzedzającą
dzień tego święta.

WIERSZ NA WAKACJE OD OLIWII
Zimny promień na morzu,
Ciepłym piaskiem otulony...
Brak problemów na chwilę
Oraz spokój z każdej strony.

By na chwilę się uśmiechnąć.
Aby zwiedzić trochę świata.
I mieć moment, tylko chwilę,
By docenić wartość lata.

Taki cichy promień szczęścia
Co odważy się na chwilę,
By nam było dobrze teraz,
Na wakacje zdobyć bilet.

I odpocząć w cichym lesie,
Na polanie lub na plaży.
A do szkoły wrócić późnej
Z chęcią, z uśmiechem na
twarzy.
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UCHO LEMA
ŻEGLARSKIE SUKCESY FILIPA OLSZEWSKIEGO
Filipa poznaliście w jednym z pierwszych
numerów Ucha Lema. Pamiętacie zatem, że
uprawia żeglarstwo od najmłodszych lat. Systematyczność i wytrwałość to jego cechy, które
prowadzą go na szczyt, dlatego warto powiedzieć o jego nowych osiągnięciach.

Sezon żeglarski rozpoczął Pucharem
Spójni w dniach 1-3 maja. Wówczas zdobył 1.
miejsce w klasie Laser 4,7. Następnie w Pucharze Warszawy, w dniach 14-16 maja, uplasował
się na 2. pozycji w klasie Laser Radial.
Ostatni weekend maja spędził na regatach
Polskiego Związku Żeglarskiego w Krynicy
Morskiej, walcząc o dofinansowanie do wyjazdu
na Mistrzostwa Europy w klasie Laser Radial,
które odbędą się w Chorwacji w dniach 26.063.07. Był to trudny egzamin, ale dało się. Filip
po trzech dniach wyścigów zdobył 4. miejsce
wśród mężczyzn i 6. miejsce w klasie Open.

Warto dodać, że jest jednym z najmłodszych uczestników zawodów. Rywalizuje przeważnie z 18 - 19l a t k a m i , d uż o s t a r s z ym i o d s i e b i e .
Ostatnio spędził kilka dni na krótkim zgrupowaniu
w Pucku, by przygotować się do następnych zawod ó w
P u c h a r u
P u c k a .
W dniach 18-20.06 będzie walczył o Puchar Polski
Centralnej, a 21czerwca wyjeżdża do Chorwacji na
M i s t r z o s t w a
E u r o p y .

W planach Filipa jest jeszcze start w Mistrzostwa
Świata w klasie Laser Radial, które odbędą się w
Arco we Włoszech nad pięknym jeziorem Garda, w
dniach 23.07 - 31.07.
Jak widać, Filip nie próżnuje, cały czas stara
się trenować, by utrzymać się w czołówce. Będzie
także "pracował " w czasie w wakacji, bo przed nim
jeszcze wiele startów w krajowych regatach.
Trzymamy kciuki i czekamy na tytuł Mistrza Świata.
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JUDO - PASJA WIKTORA WENERSKIEGO
Pasją do judo zaraziła mnie mama,
która tę dyscyplinę sportu uprawiała przez
wiele lat i do dzisiaj jest z nią związana.
Już jako 3-latek buszowałem pod tatami
(matami) i była to dla mnie fajna zabawa.
W wieku 7 lat dostałem pierwszą judokę
i w moim mniemaniu zacząłem "poważne
treningi" pod kierunkiem instruktora.
Bardzo spodobała mi się technika
- między innymi rzuty i podcięcia. Pierwsze zawody były wielkim przeżyciem.
Bywało różnie, bo nie zawsze było podium. Przegrana była mobilizacją do dalszej pracy. Dziś w moim pokoju jest specjalne miejsce na medale i dyplomy, których dość dużo się uzbierało. Każdy medal to przeżycie, wspomnienie czegoś
pięknego.
Obecnie jestem juniorem młodszym, posiadam zielony pas i walczę w
kategorii 81 kg. Ostatnie zawody, w których uczestniczyłem i zdobyłem 2. miejsce, to Mistrzostwa Warszawy oraz Mistrzostwa Mazowsza, w których uplasowałem się na miejscu 1.
Wiele satysfakcji sprawiło mi zajęcie 3.
miejsca w WOM-ie, czyli Otwartych Mistrzostwach Warszawy im. Jana Ślawskiego.
Sport uczy przezwyciężania różnych
trudności. Sport daje mi szansę poznania nowych
ludzi i zaprzyjaźnienia się z nimi.

Z trenerem, Przemysławem Źródło

Dzisiaj nie wyobrażam sobie życia bez aktywności fizycznej i bez judo.
Wiktor Wenerski, I B

PRZYPOMINAJKA
Przypominamy, że do 16 czerwca powinniście poprawić wszystkie oceny
z przedmiotów, na których Wam zależało. 17 czerwca odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej, podczas którego zostanie zatwierdzona klasyfikacja za rok szkolny 2020/2021.
POWODZENIA !
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Zapraszamy na LEKCJE UKRAIŃSKIEGO Z KASIĄ
Dziś proponuję Wam nazwy przyborów, które możecie zapakować do
walizki, kiedy będziecie wyruszać
na wakacyjne wojaże.
Tradycyjnie w nawiasie macie podaną wymowę.
Miłej nauki!

Крем від сонця [Krem wid sońcia] - krem do opalania
Окуляри [okuliary] - okulary
przeciwsłoneczne
Рушник [rusznyk] - ręcznik

Валіза [waliza] - walizka
Футболка [futbolka] - koszulka
Капелюх [kapeliuch] - kapelusz
Іграшки [igraszki] - zabawki
Купальник [kupal'nyk] - strój kąpielowy
Шорти [szorty] - krótkie spodenki
Плаття [plattia] - sukienka

PROMOCJA CZYTELNICTWA W NASZEJ SZKOLE
Drodzy Uczniowie,
Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić Vince’a
Houghtona, eksperta merytorycznego w Międzynarodowym Muzeum Szpiegostwa. Na podstawie szeregu
własnych badań i doświadczeń w pracy stworzył publikację popularnonaukową – „Jak wsadzić Księżyc
i inne szalone pomysły szpiegów, wojskowych i naukowców.”
Książka jest zbiorem fascynujących opowieści
o szalonych pomysłach szpiegów i wojskowych. Autor w bardzo ciekawy sposób opowiada, jak za pomocą bomby atomowej chciano zmienić kierunek tornad
lub jak żywymi kurami ogrzewać nuklearne miny. Te i
inne ekscytujące opowieści są dostępne w tej niezwykle interesującej książce.
Polecam i serdecznie zapraszam do lektury.
Ł.W.
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Kolorowanki na nudę przygotowała Kasia Demkiv

Każdy z Was nam przyzna rację, że najlepsze
są wakacje. Można jechać na Mazury lub
nad morze albo w góry. Można sobie leniuchować, nocą gwiazdy obserwować, można
także długo spać, bo nie trzeba rano wstać.
Ponieważ jest to ostatni numer Ucha
Lema w tym roku szkolnym, życzymy Wam
dobrego wypoczynku, dużo słońca i bezchmurnego nieba, niezapomnianych wrażeń,
mnóstwa przygód i dobrego humoru.
Do zobaczenia w następnym roku szkolnym
2021/22.
Zespół redakcyjny gazetki Ucho Lema

