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Czerwcowe kalendarium: 

1 czerwca - Międzynarodowy Dzień 

   Dziecka  

20 czerwca - pierwszy dzień lata 

23 czerwca - Dzień Ojca 

24 czerwca - zakończenie roku  

    szkolnego 

25 czerwca - 31 sierpnia  

- WAKACJE!!! 

Samych radosnych  chwil, 

dalekich podróży, 

niezwykłych przygód 

i niezapomnianych  

wakacyjnych wrażeń 

   życzy  
  redakcja IV Władzy 



Londyn:  
- miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii 
i Anglii, 
- największe miasto Europy, 
- największe miasto Unii Europejskiej… 
I właśnie w Londynie mieliśmy okazję spę-
dzić 6 pięknych dni… 

Zapraszam na krótką wycieczkę po tym  
pięknym mieście :) 

London Eye (Oko Londynu) usytuowane jest 
naprzeciwko Parlamentu, pomiędzy mostami Wa-
terloo, a Westminster. Umieszczone są tu 32 kap-
suły, z których każda może pomieścić 25 osób. 
Jednocześnie nad ziemią może znajdować się 800 
osób! Prędkość z jaką poruszają się turyści wyno-
si 0,8 km/h, a pełny czas trwania podróży wyno-
si około 30 minut.  

Brytyjska budka telefo-
niczna była pierwszym pu-
blicznym telefonem na 
świecie. Została wynalezio-
na w 1884 roku, 8 lat po 
wynalezieniu telefonu przez 
Grahama Bella. 

Big Ben to nazwa 
dzwonu umieszczonego 
na szczycie wieży 
o wysokości 96 metrów, 
będącego jednym z naj-
bardziej znanych sym-
boli Wielkiej Brytanii. 
Mieści się on w Wieży 
św. Szczepana, zwanej 
również Wieżą Zegaro-
wą. Jego nazwa pocho-
dzi od imienia Sir 
Benjamina Halla, który 
był głównym komisa-
rzem robót . Zegar po-
siada wskazówki o dłu-
gości 4,25 metrów i tar-
czę o powierzchni 7,5 
metrów. Zegar podaje 
dokładny czas.  

Most Tower Bridge to jedna z najpopularniejszych 
atrakcji turystycznych Londynu. Znajduje się w pobli-
żu Tower of London i stąd pochodzi jego nazwa. Prze-
cina rzekę Tamizę. Most składa się z dwóch przęseł 
i dwóch wież. Każde przęsło waży około 1100 ton 
i podnosi się do góry w ciągu 1 min 30 sekund. Me-
chanizmy do podnoszenia przęseł są ukryte w wieżach. 
Przęsła są unoszone w wyjątkowych sytuacjach, 
np. aby umożliwić przepłynięcie dużym statkom. 
W wieżach mostu znajduje się muzeum jego historii, 
a z górnego pomostu roztacza się widok na rzekę. 

 To oczywiście tylko mała część Londynu… Te 6 
dni spędziliśmy bardzo intensywnie, robiąc dziesiątki 
kilometrów po tym pięknym mieście. Zachęcam do 
odwiedzenia Londynu:) 
       Weronika  



c.d. 

 Na poprzedniej stronie opisałyśmy jak wyglądał nasz dzień w Londy-
nie - co robiliśmy, co zwiedziliśmy itp. Ale gdy nadchodził wieczór - za-
zwyczaj godzina 19/20 -  nasza grupa rozdzielała się na małe kilkuosobowe 
grupki, które jechały do swoich „tymczasowych rodzin” na kolację, nocleg 
i śniadanie. Wszyscy za opiekunów mieliśmy osoby z Jamajki, czasem była 
to jedna pani, innym razem cała rodzina z psami i kotami włącznie, krótko 
mówiąc - ciekawie było.  

 Przydzielone rodziny chyba wszystkim 
się spodobały, nikt nie narzekał na złą atmos-
ferę, wręcz przeciwnie - większość osób zo-
stała pozytywnie zaskoczona. Możemy więc 
śmiało stwierdzić, że nikt nie żałuje tej wy-
cieczki i zapamięta ją, jak i same londyńskie 
rodzinki, na długo.   
 

Na zdjęciu obok - dziewczyny w towarzy-
stwie naszego przewodnika. 

 Na śniadanie większość grup (o ile nie 
wszystkie) jadła płatki z mlekiem, czasem 
jeszcze były tosty, ale nie u każdego. Lunch, 
czyli drugie śniadanie, składał się z tosta, bato-
nika, czipsów, owoców i napoju, niektórym 
trafił się jeszcze jakiś bonus w postaci jogurtu, 
czy ciastka.  
Rano zbiórka była zazwyczaj około 7-8.  

Takich umy-
walek uży-
wają Brytyj-
czycy - jeden 
kran z ciepłą, 
drugi z zim-
ną wodą ;) 

 Wieczorem, po całym dniu zwiedzania, nasza „nowa ro-
dzinka” odbierała nas z miejsca zbiórki i zabierała do siebie. 
Kolacje były zróżnicowane, wszystko zależało od tego, kto nam 
się trafił. Kilku grupom dziewczyn przypadły kobiety, które na 
kolację serwowały najczęściej gotowe potrawy z supermarketu 
- frytki, pizzę, spaghetti, czy lazanię, czego nie można powie-
dzieć o grupie chłopców, którym trafił się sam szef kuchni!  
Po kolacji niektórzy rozmawiali ze swoimi opiekunami (wbrew 
pozorom wcale nie było tak trudno z tą komunikacją, jak wszy-
scy się obawiali), śmiali się, wygłupiali z nimi, podczas gdy 
inni po skończonym posiłku od razu szli spać.  



NAJLEPSZA 2A! 
 1 czerwca (w środę) z okazji Dnia Dziecka odbył się w na-
szej szkole Dzień Sportu. Wzięły w nim udział klasy gimnazjum, 
z wyjątkiem klas trzecich,  które były w tym czasie na wycieczce.   
1 miejsce, z 7 wygranymi konkurencjami, zajęła klasa 2a!  
Wyniki zmagań sportowych prezentujemy poniżej: 

Konkurencja - zwycięska klasa 

Rzuty do kosza za 3 pkt. - 1b 
Żonglerka piłką - 2b 
Skok w dal - 1a 
Slalom na rowerze - 2a 
Hula– hop - 2b 
Rzuty karne - 2a 
Slalom na hulajnodze - 1a 
Wyścig na łyżworolkach - 2a 
Bieg na orientację - 2a 
Bieg w workach - 2a 
Skakanka - 2a 
Przeciąganie liny - 2a 

WYNIKI: 

1) 2a - 75 pkt. 
2) 1a - 50 pkt. 
3) 2b - 44 pkt. 
4) 1b - 35 pkt. 



Kącik filmowy 
 W filmie ,,Najdłuższa Podróż’’ spotyka-
ją się dwie osoby - Sophia i Luke - o zupełnie 
innych charakterach i poglądach. Sophia jest 
prostą dziewczyną, która przyjechała, aby się 
uczyć. Poznaje kowboja Luka, który chcąc ra-
tować ranczo, po ciężkiej kontuzji wraca 
na arenę i próbuje dostać się na szczyt. Jednak 
On skrywa w sobie tajemnicę. Pewnego mroź-
nego dnia ratują starszego człowieka o imieniu 
Ira, który trafia do szpitala. Sophia zabiera 
z jego samochodu pudełko, w którym są listy 
Ire do jego zmarłej żony - Ruth. Kiedy zaczy-
na je czytać Ire, w jego głowie wspomnienia 
wracają…  
 Serdecznie zachęcam do obejrzenia tego 
filmu.     Martyna 

Obsada:  
Sophia Danko– Britt Robertson 
Luke Collins– Scott Eastwood  
Ira Lewinson– Alan Alda 
Młody Ira– Jack Huston    
Młoda Ruth– Oona Chaplin 

Muzyczne Gwiazdy 

i Gwiazdeczki 

 Dawid Piotr Kwiatkowski ur. 1 stycznia 1996 w Gorzowie 
Wielkopolskim jest laureatem Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV 
dla najlepszego polskiego i europejskiego wykonawcy. Jego starszym 
bratem jest Michała Kwiatkowskiego. W marcu 2014 roku Dawid 
wziął udział w programie „ Dancing with the Stars. Taniec z gwiazda-
mi”. Jego partnerką była Janja Lesar - para zajęła 3 miejsce. Został 
również jurorem w programie „Super Dzieciak”.  
19 lipca 2013 roku odbyła się  premiera jego pierwszego singla 
„Biegnijmy”. Utwór szybko stał się lubiany i znany wśród nastolatków. 
 Muzyk jest także właścicielem marki odzieżowej #9893 oraz 
twarzą znanych marek takich jak: Puma, Garnier, Empik, Salonów Me-
dia Markt oraz Saturn. 

 Dawid organizuje również Fanowskie Ob-
ozy Muzyczne. Odbywają się one w wakacje i 
ferie zimowe. Uczestnicy obozu uczą się dykcji, 
emisji głosu, technik wokalnych oraz śpiewu. 
Mają również możliwość zagrania w różne gry 
oraz wystąpienia w maratonach filmowych 
i warsztatach tanecznych ze specjalnym gościem 
- Janją Lesar. Najważniejszym punktem obozu 
jest nagranie teledysku, w którym prezentowane 
są efekty pracy uczestników obozu. 
 
     Pausia, Klaudia 
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Humor na 

wakacje :) 

Wakacje nad morzem. Alex pyta swoją mamę: 
- Mogę popływać? Mama: 
- Dobrze, tylko się nie zamocz.  

*** 

Spotykają się dwie przyjaciółki: 
- Wiesz, mój syn ma trzy miesiące i już siedzi! 
- Tak, a za co?  

*** 

*** 

*** 

Turysta w wakacje zachodzi w deszczu do ba-
cówki, baca gościnnie częstuje go gorącą strawą, 
turysta zajadając spostrzega, że do talerza leci 
mu z góry woda...  
- Baco, dach ci przecieka!  
- Wim...  
- To dlaczego nie naprawisz?!  
- Ni mogę, przecież dysc pa-
da.  
- To dlaczego nie naprawisz, 
kiedy nie pada?!!  
- A bo wtedy nie cieknie...   

- Prosiaczku, Prosiaczku! - woła Kubuś Puchatek 
- Krzyś dał nam dziesięć baryłek miodu do po-
działu. To na każdego będzie po osiem. 
- Ależ Puchatku - mówi Prosiaczek - dziesięć ba-
ryłek na dwóch, to będzie po pięć, nie po osiem! 
- Ja tam nie wiem, ja swoje zjadłem! 

Przychodzi facet do sklepu i mówi: 
-Poproszę karmę dla psów, kotów, chomików, 
żółwi, węży, papug, chomików… 
-Ma pan tyle zwierząt w domu? 
-Mam jedno, ale nie mam zielonego pojęcia co to 
takiego. 

W czasie mszy, chłopak szeptem 
pyta osoby obok: 
- Jakie jest tu hasło do wi-fi? 
- Jezu Chryste, człowieku! 
- Ze spacjami, czy podkreślnkiem?  

*** 

*** 
Rozpaczliwie płaczącego syna pyta ojciec: 
- Dlaczego płaczesz synku? 
- Zgubiłem 10 zł - odpowiada syn. 
- Nie płacz, dam ci to 10 zł. 
Dziecko się uspokoiło, a po chwili wpada jesz-
cze w większą rozpacz. 
- Co się stało synku? - pyta ojciec. 
- Gdybym nie zgubił tamtych 10 zł, to miałbym 
teraz 20...  

Dzwoni student do profesora o 3-iej nad ranem i 
pyta: 
- Panie profesorze, co pan robi? 
- Jak to co? Śpię!!! - odpowiada profesor. 
- No, a ja przez Pana się uczę!!!  

*** 


