
 

♦ Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na 

łące; 

♦ Czerwiec stały, grudzień doskonały; 

♦ Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle 

rok cały popsuje; 

♦ Od czerwca dużo zależy, czy żniwa będą jak nale-

♦ Okuninka- wieś letniskowa, leży w środkowo wschodniej części województwa lubelskiego, 

7 km na południe od Włodawy przy drodze z Białej Podlaskiej do Chełma. Swą nazwę wieś 

prawdopodobnie zawdzięcza okoniom żyjącym w jeziorze lub podmokłym zagłębieniom któ-

re nazywano "okami". Niezwykle atrakcyjne położenie nad Jeziorem Białym sprzyja rozwo-

jowi turystyki i agroturystyki. Jezioro Białe, nad którym leży Okuninka, wchodzi w skład 

najdalej na północny wschód wysuniętej grupy jezior Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego. 

Od strony południowej jezioro otoczone jest lasem należącym do Sobiborskiego Parku Krajo-

brazowego. Wokół jeziora, w odległości 100-150 m od jego brzegów, biegnie lokalna droga 

i zlokalizowane są liczne ośrodki wypoczynkowe. W sezonie letnim czynne są restauracje, 

kawiarnie, dyskoteki, wypożyczalnie sprzętu sportowego pływackiego i rowerków kartingo-

wych, kładów, kino letnie, boiska do gier i zabaw, camping, pola namiotowe, zakłady gastro-

nomiczne.  Wiele atrakcyjnych miejsc na nas czeka– PODRÓŻUJMY! 

 ma dobroczynny wpływ na nasz organizm, ale tylko 

wtedy, gdy jest stosowane w odpowiedniej dawce. 

Trzeba zatem korzystać z niego bardzo rozsądnie. 

Zdrowe plażowanie to nie tylko stosowanie odpowiednich preparatów, żeby 

cieszyć się ładną opalenizną i zachować zdrową skórę pamiętaj: 

♦ Nie wystawiaj się na działanie słońca do południa między godziną dziesiątą a trzynastą, bo 

wtedy promieniowanie jest najsilniejsze. Możesz poparzyć skórę. 

♦ Podczas pierwszego dnia opalania, nie przebywaj na słońcu dłużej niż 15 minut. 

♦ Również w cieniu chroń skórę przed słońcem, ponieważ aż 80 procent promieni słonecz-

nych odbija się od piasku i wody. Oznacza to, że siedząc pod drzewem czy przebywając 

pod parasolem, także możesz się poparzyć. 

♦ Korzystając z kąpieli słonecznych, unikaj używania dezodorantów, perfum i kosmetyków 

kolorowych, ponieważ mogą spowodować przebarwienia twojej skóry. 

♦ Na kilka dni przed plażowaniem postaraj się zrezygnować z kremów zawierających wita-

miny A i C oraz kwasy owocowe, które pod wpływem słońca mogą wywołać alergie lub 

poważniejsze podrażnienia skóry. 

♦ Przed wyjściem na słońce nie jedz selera i pietruszki oraz nie pij naparów z melisy i dziu-

rawca. Wszystkie te produkty zwiększają wrażliwość skóry na promieniowanie słoneczne, 

co wiąże się z ryzykiem poparzeń i przebarwień. 

♦ Nie zapominaj również o nakryciu głowy. Brak czapki czy kapelusza w upalne dni może 

stać się przyczyną udaru. 

♦ Używaj okularów słonecznych chroniących przed szkodliwym promieniowaniem. 

Na lekcji języka polskiego na-

uczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz „chętnie” 

w zdaniu: „Uczniowie chętnie 

wracają do szkoły po waka-

cjach”? 

Zgłasza się Jasio: 

- Kłamstwem, panie profesorze! 

Stopka redakcyjna: 
Skład redakcji: Marlena Augustyn, Joanna 

Grabiec, Aldona Kopacz, Aleksandra Król,  
Monika Lubelczyk 

Opiekun: Joanna Doroba 
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Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 
im. Jana Pawła II w Dębicy 

ul. Rzeszowska 78 

☼ Słodkie, owocowe  
wakacje; 
☼ Turystyka w Polsce,  
podpowiedzi ciekawych  
wyjazdów; 
☼ Zasady zdrowego  
opalania; 
☼ Przysłowia czerwcowe, 
humor wakacyjny; 

Gazetka szkolna  

Bądź z nami w KONTAKCIE: 

zsz1jn@onet.poczta.pl 

Czerwiec 2010 r. 
numer 9 



Dobrze mieć wówczas przy sobie małą torebkę karmelków, miętówek albo schowanego w plecaku 

owocowego lizaka. Słodka nuta podczas odpoczynku w górach, na pikniku, czy na plaży pozwoli 

nam poczuć się jak w niebie. 
 Prawdopodobnie po raz pierwszy zaczęli je wytwarzać Egipcjanie. 

Wyrabiano je z przypraw: anyżku, imbiru, jałowca. Zanurzano 

w roztopionym cukrze i kilkakrotnie gotowano aż do powstania karmelu. Obecnie produ-

cenci oferują ogromny wybór słodkości, który zadowoli gusty wszystkich wielbicieli 

słodyczy.  

 Mięta od zawsze była wykorzystywana do wytwarzania domowych słody-

czy. Jednak naprawdę popularna i ogólnodostępna stała się dopiero pod koniec XVIII wieku. 

Największa popularność słodyczy produkowanych na bazie mięty przypadła na wiek XIX w USA. 

W 1912 roku Clarence Crane wymyślił i rozpoczął sprzedaż miętowych cukierków pod nazwą 

Lifesaver (ratujący życie). Nazwa wzięła się od unikalnego, okrągłego kształtu cukierka, który 

zmniejszał ryzyko zakrztuszenia. 

 Wiele wspólnego z cukierkami mają lizaki. Pierwsze wzmianki o tych 

słodyczach pojawiły się już w powieściach Charles’a Dickensa. Na ich obecny kształt 

wpadł znany milioner Georg Smith. Dla ułatwienia w jedzeniu cukierków umieścił je 

na patyku. Wynalazek szybko się przyjął, tak jak i nazwa Lolly Pop – od imienia 

ulubionego konia wyścigowego ich twórcy.  

Jak podają źródła historyczne wynalazcami lodów byli Chińczycy. Najprawdo-

podobniej już 4000 lat temu chińscy władcy raczyli się takimi przysmakami. 

W  Polsce zaś lody znane są od czasów saskich, lecz nie od razu był to produkt powszech-

nie dostępny. Dziś trudno nam sobie bez nich wyobrazić przetrwanie choćby kilku dni 

upalnego lata.  

 

Kochani zbliżają się wakacje– hura! 
Nadchodzi czas odreagowania po 10 miesiącach nauki i ciężkiej pracy nas 

wszystkich. Większości się „udało” ;) i są promowani do następnej klasy.  

Niestety są i tacy, którzy na wakacjach będą musieli się poduczyć i w sierp-

niu zdać egzaminy poprawkowe lub klasyfikacyjne z niektórych przedmiotów. No cóż, warto 

pracować systematycznie w ciągu roku szkolnego, a wakacje mieć tylko na odpoczynek. Tak też 

z całego serducha życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom cudownych wakacji i 100%-

owego relaksu. 

Widzimy się po wakacjach – buziaki! 

Ciekawostka: Największy na świece lizak powstał w 2002 roku. Ważył prawie 2 tony, miał 

około 50 cm grubości i 5 metrów wysokości i miał wiśniowy smak. Dawniej produkcja była 

dość długotrwała, aktualnie urządzenia w ciągu 60 sekund wytwarzają 5900 lizaków. 

Wakacje- sezon wyjazdów, przygód i odpoczynku. W te ciepłe, a czasem nawet upalne dni 
chętnie sięgamy po coś słodkiego, co da nam zastrzyk energii do działania oraz orzeźwi, 
gdy z nieba leje się żar. 

Turystyka to ogół różnego rodzaju aktywności, 

które związane są ze zmianą miejsca pobytu 

w czasie wolnym od pracy. Turystyka w Polsce 

dysponuje całym szeregiem zalet. Liczne atrakcje, szczególnie podparte zróżnicowaniem krajo-

brazowym, powinny przyciągać wielu turystów zarówno z kraju jak i zza granicy. Morza, góry, 

a także jeziora, rzeki i lasy, to skarbnica, możliwa do wykorzystania zarówno jako oferta dla osób 

ceniących spokojny wypoczynek jak i tych, którzy wolą aktywnie spędzać wolny czas. 

Większość turystycznych regionów w kraju ma doskonale przygotowane miejsca do uprawiania 

różnego rodzaju sportów. Ponadto sama lokalizacja w środkowej Europie, powinna sprzyjać roz-

wojowi tego sektora gospodarki. Niestety ożywienie w krajowej turystyce nie postępuje tak szyb-

ko, jak można by przypuszczać. Związane jest to głównie z wadami, które musimy koniecznie 

wyeliminować.  

W przeciągu ostatnich kilku lat, pojawiła się również w kraju nowa forma spędzania wolnego 

czasu, stanowiąca ciekawą alternatywę dla standardowych wakacji. Mowa tutaj o agroturystyce, 

która cieszy się coraz większą popularnością, szczególnie wśród osób na stałe mieszkających 

w dużych aglomeracjach miejskich. Agroturystyka to forma wypoczynku, polegająca na spę-

dzaniu wolnego czasu u gospodarzy mieszkających na wsi, którzy oferują między innymi: nocleg, 

wyżywienie, często z użyciem produktów z ekologicznych upraw, możliwość obcowania z naturą 

   oraz rozmaite dodatkowe atrakcje. 

Podpowiedzi ciekawych wakacyjnych wyjazdów 
 (południowo-wschodnia Polska) : 

 
♦ Gródek nad Dunajcem- rozciąga się od południowych brzegów Jeziora Czchowskiego, 

aż po południowo-wschodnie brzegi Jeziora Rożnowskiego. Wschodnia część gminy rozloko-

wana jest na terenie Pogórza Rożnowskiego. Ze względu na swoje położenie gmina jest miej-

scem często odwiedzanym przez letników. Turyści znajdują tu bazę o zróżnicowanym standar-

dzie, w tym: hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe, kwatery prywatne. 

Tu zaczynają się piesze szlaki turystyczne i rowerowe na cały teren Pogórza Rożnowskiego. 
 
♦Solina- wieś położona w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, w gminie Solina. 

W pobliżu wsi znajduje się zbiornik Soliński powstały w 1968 r. poprzez spiętrzenie wód rzek 

San i Solinka. Przed powstaniem zapory wieś znajdowała się w miejscu obecnego dna Zbiorni-

ka. Zapora solińska jest jedną z największych atrakcji turystycznych tej miejscowości a także 

całych Bieszczadów. W upalne lato rzeki, strumienie górskie, mroczne połacie lasów i akweny 

wodne chronią przed żarem słonecznym. Jesienią różnobarwnie odziane lasy zadziwiają tury-

stów pejzażem gorącym, złotem i czerwienią utkanym. 
 
♦ Dobczyce- miasto i gmina w woj. małopolskim, w powiecie myślenickim, siedziba gminy 

miejsko-wiejskiej Dobczyce, położone w dolinie rzeki Raby, między Pogórzem Wiśnickim 

a Pogórzem Wielickim. Znajduje się tu Jezioro Dobczyckie – sztuczny zbiornik wodny na Ra-

bie (woda dla Krakowa i okolic), hotel, gospodarstwa agroturystyczne a także Muzeum Regio-

nalne PTTK. 


