Kącik dla dzieci
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Wakacje!
Przed nami kolejne wakacje. Po sprawdzianach, nauce i odrabianiu lekcji
należy się nam przerwa i odpoczynek. Życzę Wam
udanych podróży, mnóstwa pozytywnych wrażeń
i nowych znajomości.

Bawcie się dobrze
i do zobaczenia
w przyszłym roku szkolnym!

Na mapie świata zaznacz kolorem czerwonym gdzie leży Polska.
Następnie pokoloruj kontynenty następującymi kolorami:

Antarktyda - jasnoniebieski, Ameryka Północna - czerwony, Ameryka
Południowa - brązowy, Australia - zielony, Azja - żółty, Europa - niebieski
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Czy wiesz kto w Nowym Testamencie najwięcej podróżował?

Apostoł Paweł!

Był Żydem urodzonym w Tarsie, który początkowo prześladował chrześcijan. W dordze do Damaszku doświadczył jednak nawrócenia. Od tego
momentu zaczął głosić ewangelię. Stał się nauczycielem i opiekunem
chrześcijan. Odbył wiele podróży misyjnych, które bardzo często były
niebezpieczne. W jednym z listów napisał:

Trzy razy statek mój się rozbił, raz spędziłem dzień i noc płynąc
wpław wśród fal… Zrobiłem wiele długich podróży piechotą, wśród niebezpieczeństw wezbranych rzek i rabusiów… (2 Kor 25b–26a)

Apostoł Paweł był m.in. w Azji Mniejszej, Grecji,
Rzymie, na Cyprze, na Krecie
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Czy wiesz jak podróżowano w antyku?

Kącik dla dzieci

W starożytnym świecie nie było statków pasażerskich. Podróżni chcący
płynąć statkiem, szli do portu i szukali statków towarowych, które płynęły w
kierunku dla nich dogodnym. W Ostii niedaleko Rzymu, znajdował się nawet
specjalny plac, na którym zgromadzone były biura różnych spedytorów i tutaj
można było szukać miejsca na statkach płynących w różnych kierunkach.
Statki towarowe przeznaczone były do przewożenia ładunków i pasażerów zabierały niejako „przy
okazji”. Nie było więc na nich wygód, obsługi,
wyżywienia i kajut z łóżkami. Podróżny musiał
być zaopatrzony we własną żywność i służbę do
pomocy. Rezerwacji rejsu mógł dokonać u oficera „magistra navis” zajmującego się handlowymi interesami właściciela statku.
Dowodzenie na okręcie należało do kapitana („gubernator”). Kabiny na statku posiadali tylko oni i
kilku najbogatszych pasażerów lub gości. Reszta podróżnych dostawała miejsce
na pokładzie. Ludzie spali na powietrzu lub w małych namiotach rozkładanych na
noc. Na statkach znajdowały się też kuchnie z których korzystała załoga i pasażerowie.
http://alehistoria.blox.pl/2011/11/PODROZE-MORSKIE-W-STAROZYTNOSCI.html

Podróże odbywano również na piechotę

Ze względu na gorący klimat chodzono przede wszystkim w sandałach. Nogi zawsze były zakurzone, więc
przed wejściem do domu należało je umyć. Robił to
niewolnik lub pan domu, by uhonorować gościa. Służyła
do tego specjalna misa.

Zwierzęta, które ułatwiały podróżowanie

osły
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woły

wielbłądy

muły
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A czym Ty najbardziej lubisz podróżować?

Pokoloruj ulubiony środek transporu (może być więcej niż jeden)

Apostoł Paweł spędził wiele czasu na Cyprze

Małe państwo - duża wyspa - gościnna,
egzotyczna, położona na przecięciu
szlaków łączących Azję, Afrykę oraz
Europę. Najłagodniejszy i najbardziej
słoneczny klimat w basenie Morza Śródziemnego. Sezon na Cyprze trwa cały
rok! Chociaż Cypr jest państwem
małym, dzięki bogatej ofercie dla
turystów, cieszy się ogromną popularnością wśród miłośników wakacyjnych
przygód i wypoczynku.
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Cypr
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Cypr, to nie tylko piaszczyste, złote plaże - to również bogactwo zabytków kultury i starannie pielęgnowana tradycja,
widoczna w tańcu, śpiewie i przekazywanych przez starsze pokolenia
legendach. Atrakcją mogą być
parki wodne, pola golfowe,
akwarium oceaniczne w Protaras czy parki tematyczne:
Świat Strusia w Agios Ioannis
Malountas; Park Wielbłąda w Larnace, Sanktuarium Osiołka. Dużo satys-

fakcji na Cyprze znajdą miłośnicy sportów,
szczególnie wodnych: surfingu, nurkowania, kajaków. Dodatkową atrakcją są liczne imprezy
organizowane zwłaszcza w sezonie letnim, największym zainteresowaniem turystów cieszy się
organizowany we wrześniu Festiwal
Wina, w trakcie którego można
posmakować najbardziej wykwintnych, cypryjskich trunków oraz win
domowej roboty.

Ciekawe wydarzenia na Cyprze:

kwiecień-maj - Festiwal Dzikich Kwiatów
Cypru
maj - świętowanie Wielkanocy
lipiec i wrzesień - Festiwal Truskawek,
radosnym obchodom towarzyszy oczywiście
konsumpcja :)
przełom sierpnia i września - koncerty przy Pełni
Księżyca w Limassol, Pafos i innych miastach
wrzesień Festiwal
Lefkary oraz
Festiwal Wina
w Limassol - tradycyjna, coroczna impreza,
której celem jest celebrowanie kultu wina.
Obchodom towarzyszy bezpłatna degustacja
każdego rodzaju wina.
fot. Flickr.com
październik - Festiwal Afrodyty w Pafos
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Znalezione
w sieci

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu
- „Uczniowie chętnie wracają do szkoły
po wakacjach“?
Zgłasza się Jasiu:
- Kłamstwem, panie profesorze.

Boże, nie dodawaj mi sił,
pozwól mi odpocząć

Lekcja przysposobienia obronnego:
- Które krwotoki są groźniejsze: zewnętrzne czy wewnętrzne?
- Wewnętrzne.
- A dlaczego?
- Bo trudniej pacjenta obandażować.

Idźcie pobawić się na zewnątrz
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Kto nie lubi lodów?
Znajdź drogę do smakołyków

Szkoła to telewizja

- Geografia - Discovery Channel
- WF - Szkoła przetrwania
- Religia - Dotyk anioła
- Chemia - Szklana pułapka
- Matematyka - 5*5
- Historia - Sensacje XX wieku
- Język polski - Magia liter
- Lekcja muzyki - Jaka to melodia
- Lekcja wychowawcza - Na każdy temat
- Poprawka - Stawka większa niż życie
- Test - Milionerzy
- Ostatnia Ławka - Róbta co chceta
- Nowa w klasie - Trędowata
- Nowy w klasie - Obcy pasażer Nostromo
- Pan konserwator - Mc Gyver
- Wycieczka szkolna - Ostry Dyżur
- Wyrwanie do odpowiedzi - Totolotek
- Wywiadówka - Z Archiwum X
- Dyrekcja - JAG Wojskowe Biuro Śledcze
- Dozorca\woźny - Strażnik Teksasu
- Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka
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