Jutro popłyniemy daleko,
jeszcze dalej niż te obłoki,
pokłonimy się nowym brzegom,
odkryjemy nowe zatoki…

W numerze:
Słowo powitania
Plotki i ploteczki:
 szkolne wyprawy
 piknik rodzinny
Lato
Dzień Matki i Ojca
Dzień Przyjaciela
Książka na wakacje
Noc muzeów
Bezpieczne wakacje
Humor i stopka
redakcyjna

I stało się – dobiegliśmy do końca roku
szkolnego! Przed nami upragnione
wakacje, których nie mogliśmy się
doczekać. Prawda, że momentami
czas dłużył się niemiłosiernie, zwłaszcza
wtedy, gdy musieliśmy sprostać stawianym
nam zadaniom i wymaganiom…
No, ale pora zapomnieć o szkole na
najbliższe dwa miesiące. Wszyscy
zasłużyliśmy na odpoczynek,
my uczniowie
i nasi nauczyciele.
Zanim jednak rozejdziecie się
w różne strony, sięgnijcie po ostatni
w tym sezonie numer „Szkolnego
Chochlika”. Przygotowałyśmy kilka
artykułów, które z pewnością Was
zainteresują

PIKINIK RODZINNY

Redakcja

Lato jest jedną z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie,
w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się
najwyższymi temperaturami powietrza w skali roku.
W świecie roślin to okres dojrzewania nasion
i owoców, a w świecie zwierząt to czas wydawania na świat
potomstwa i przygotowania go do samodzielnego życia.
Lato astronomiczne rozpoczyna się w momencie
przesilenia letniego i trwa do momentu równonocy
jesiennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres
pomiędzy 21 czerwca a 23 września (czasami daty te wypadają
dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą
być dodatkowo cofnięte o jeden dzień).
W czasie najkrótszej nocy w roku (z 21 na 22 czerwca) obchodzone
jest święto związane z letnim przesileniem. W krajach
anglosaskich występuje ono pod nazwą Midsummer,
w germańskich Mittsommerfest. W krajach słowiańskich zaś
święto to było nazywane Nocą Kupały. W tę noc rozpalano ogniska,
w których palono zioła. W trakcie zabaw odbywały się różnego
rodzaju wróżby i tańce. Dziewczęta puszczały w nurty rzek wianki
z zapalonymi wewnątrz świecami. Wieńce te wyławiali
kawalerowie szukający przyszłej żony.

Podczas lata astronomicznego dzienna pora dnia jest dłuższa
od pory nocnej, jednak z każdą kolejną dobą dnia ubywa,
a nocy przybywa – słońce wschodzi coraz później
i góruje na coraz mniejszych wysokościach ponad horyzontem.
Za lato klimatyczne przyjmuje się okres roku, w którym średnie
dobowe temperatury powietrza przekraczają 15 °C. Pomiędzy
latem klimatycznym i sąsiednimi klimatycznymi porami roku
nie ma etapów przejściowych, w przeciwieństwie do zimy,
poprzedzanej przedzimiem i następującym po nim
przedwiośniem.
Dla półkuli południowej wszystkie opisane daty i zjawiska są
przesunięte o pół roku. Za miesiące letnie na półkuli północnej
uznaje się czerwiec, lipiec i sierpień, a na południowej grudzień,
styczeń i luty.
Dla nas lato jest najbardziej wyczekiwaną porą roku,
ponieważ lato oznacza WAKACJE!!!
Wakacje to okres wolny od nauki szkolnej. Terminy
i długość 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 polowych.
W Polsce wakacje to potoczna nazwa ferii letnich
przypadających na koniec czerwca, lipiec i sierpień.
Wiktoria Łacna

Dzień Matki w Polsce wypada zawsze 26 maja.
Tego dnia mamy świętują tylko w naszym kraju.
W pozostałych częściach globu, święto mam
przypada w różnych terminach.
W drugą niedzielę maja Dzień Matki
obchodzony jest w USA, a także na Ukrainie,
w Szwajcarii, Turcji, Kanadzie, Danii, Czechach,
Belgii, we Włoszech i wielu innych krajach.
Popularną datą Dnia Matki jest również
8 marca, który łączony jest z obchodami Dnia
Kobiet. W Wielkiej Brytanii Dzień Matki odbywa
się w czwartą niedzielę Wielkiego Postu.
W Dzień Matki mamy obdarowywane są
kwiatami, słodkościami oraz pięknymi
życzeniami. Historia tego wyjątkowego święta
sięga starożytnej Grecji, gdzie obchodzone były
święta matek-bogiń. Później święto matek
zanikło, a do kalendarza powróciło w XVII
wieku w Wielkiej Brytanii. W czwartą niedzielę
Wielkiego Postu obchodzono tam „dzień
u matki”. Jako matkę należało rozumieć
parafię, do której przynależeli wierni.
Zwyczaj ten z czasem przekształcił się
w znany obecnie Dzień Matki.
Drugiej genezy Dnia Matki można doszukiwać
się w USA. U schyłku XIX wieku pojawiła się
idea Dnia Matczynej Pracy, która w kolejnych
latach przekształciła się w Dzień Matek dla

Pokoju, a w 1914 roku Kongres uznał Dzień
Matki za święto narodowe.
Święto mam w światowych kalendarzach
zaczęło pojawiać się regularnie w drugiej
połowie XX wieku.

Co warto przeczytać – książka na wakacje 

Europejska Noc Muzeów zapoczątkowana została

w Niemczech jako impreza kulturalna, polegająca
na udostępnianiu zwiedzającym muzeów, galerii i instytucji
kultury w wybranym dniu, w godzinach nocnych. Pierwsza
Noc Muzeów miała miejsce w styczniu 1997 w Berlinie.

Cieszyła się tak dużym powodzeniem, że inne europejskie
miasta zaczęły organizować podobne imprezy.
Obecnie organizuje je ponad 120 miast Europy.
W Polsce pierwszą Noc Muzeów zorganizowano
w 2003 r. w poznańskim Muzeum Narodowym.
W tę noc organizatorzy przygotowują specjalne atrakcje,
np. zwiedzanie obiektów zazwyczaj niedostępnych,
koncerty, poczęstunki, warsztaty, scenki rodzajowe, itp.
Zwiedzanie obiektów możliwe jest za symboliczną kwotę
płaconą przy pierwszym wejściu lub za całkiem darmo.
W Krakowie pierwsza Noc Muzeów odbyła się w maju
2004 r. O północy zabrzmiała wtedy "Oda do radości",
a w niebo poleciały ognie sztuczne.

"Biletem wstępu" do instytucji kultury uczestniczących
w akcji jest od tej pory pamiątkowa moneta o symbolicznej

wartości jednej złotówki.
Okazjonalną monetę można zakupić w muzeach
uczestniczących w akcji, a także w zabytkowym
tramwaju kursującym wraz z przewodnikiem
podczas trwania imprezy. W Krakowie, w jedynym
polskim mieście, Noc Muzeów odbywa się z piątku na
sobotę, a obiekty można zwiedzać od 18 do 3 w nocy.
W Warszawie pierwsza Noc Muzeów odbyła się w 2004
roku, i co roku od tamtego czasu, wydarzenie jest
koordynowane przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Choć na kolejną Noc Muzeów musimy
poczekać mniej więcej rok, to przecież muzea
i instytucje kultury stoją przed nami otworem cały
rok. Poszukajcie okazji, by je zwiedzić, zwłaszcza,
że w niektórych takich miejscach przewidziane są
wakacyjne promocje.

W okresie wakacyjnym część dzieci wyjedzie na
kolonie czy obozy, a część pozostanie w domach.
Mając na uwadze ich dobro, przedstawiam kilka
rad, które mogą ochronić nas przed
nieprzyjemnymi wakacyjnymi sytuacjami. Oto one:
• Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności,
jakich dostarczają wakacje!
• Zawsze informujcie swoich rodziców o tym, gdzie
i z kim przebywacie!
• Na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca,
z dala od jezdni, torów kolejowych, wykopów...
• Jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze czy
desce, nie traktujcie jezdni jak placu zabaw!
• Kąpcie się jedynie w miejscach do tego
wyznaczonych, strzeżonych kąpieliskach pod
opieką ratowników lub osób dorosłych!
• Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet najbardziej
łagodne bywają niebezpieczne!
• Nie korzystajcie z propozycji przejażdżki lub spaceru
z nieznajomym!
• Nigdy nie bawcie się ogniem – ogniska rozpalajcie
tylko w miejscach wyznaczonych, zawsze w obecności
osób dorosłych!
• Zawsze mówcie "NIE", gdy nie zgadzacie się
z pomysłami i propozycjami swoich kolegów!
• Zawsze dbajcie o środowisko naturalne - nie niszczcie
i nie zaśmiecajcie otoczenia, w którym przebywacie!
• Zawsze pamiętajcie, że pewność siebie
i lekkomyślność nie wróżą nic dobrego!
Kiedy poczujemy się zagrożeni, nie wahajmy się
zwrócić o pomoc do osoby dorosłej, którą znamy
lub dzwoniąc pod numer 997 lub 112.
Bezpiecznych i udanych wakacji

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupować książek na przyszły rok, zostaję w tej samej klasie.
***
Dwoje matematyków - kobieta i mężczyzna, jedzą kolację przy świecach.
Nagle mężczyzna pyta:
- Myślisz o tym samym co ja?
- Tak...
- I ile Ci wyszło?
***
Rozmawiają dwie pchły:
- Gdzie byłaś na wakacjach?
- A, siedziałam sobie na krecie…
***
Wakacje nad morzem:
Alek pyta mamę: mogę popływać?
Na to mama: oczywiście tylko się nie zamocz.
***
-Co to są wakacje?
-To są oficjalne wagary.
-A co to są wagary?
-To nieoficjalne wakacje.

