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Gdy nadchodzi upragniony czas na wakacje…
Słońce, ciepła woda, spokój… Zamykamy oczy
i czujemy tę niesamowitą radość budzącą się na
myśl, że oto nadszedł czas na wakacje. To niesprawiedliwe, że trwają tak krótko, ale jakże wspaniałe
jest to, że obejmują te najcieplejsze miesiące. Cały
rok siedząc nad książkami, odrabiając zadania
domowe myślimy o czasie, który przeznaczony na
odpoczynek, otula nas truskawkowym smakiem
czerwca, ciepłem lipca, zapachem zboża sierpnia i
niekończącym się oczekiwaniem na przygody.

Wakacje czas na przygody
Każdy planuje, jak i gdzie spędzić ten czas. Tak, żeby
niczego nie stracić, nie zmarnować. Wakacje to, prócz
lenistwa, czas poznawania nowych ludzi i przeżywania
wielu przygód. Można spacerować po lesie, obserwując
ptaki. Nie ma chyba nic przyjemniejszego nad wielogodzinne spacery leśnymi ścieżkami.
W upalne dni chłód lasu jest kojący i orzeźwiający. Świergot ptaków nad głową brzmi jak najmilsza muzyka. Chodząc lasem można obserwować zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie podczas
wakacyjnych miesięcy. Dużo się wtedy tam dzieje.
W czerwcu królują poziomki, późnym lipcem pojawiają się czarne jagody. Pod koniec sierpnia cały las pachnie grzybami, zwłaszcza wczesnym rankiem, kiedy las skąpany jest jeszcze w rosie.

Dziwne rekordy:
największy labirynt na świecie
Farmer Tom Pearcy z Yorkshire stworzył największy labirynt na 40 rocznicę Star-Treka.
Labirynt, który położony jest na granicy Yorku,
zajmuje 32 akry — tyle co 15 boisk piłkarskich.
Był zaprojektowany używając technologii satelitarnej, co za tym idzie, ścieżki wycięte mogły
być z dokładnością do 0,5 m. Farmer Tom Pearcy powiedział, że technologia satelitarna była
użyta po raz pierwszy w tworzeniu labiryntu.

Wakacyjne podróże dookoła świata: Estonia
Zanim wyruszymy na „głębokie
wody” musimy na krótko zajrzeć do
sąsiadów naszych sąsiadów
Estonia jest niewielkim krajem —
mieszka tu nieco ponad 1,2 mln mieszkańców. Liczba 1 500 estońskich wysp
pozwala na żartobliwe stwierdzenie, że
każdy Estończyk posiada własną.
Język estoński nie należy do najłatwiejszych — wywodzi się z rodziny
języków ugrofińskich, które uważane
są za jedne z najtrudniejszych do nauczenia. Zdrowa kuchnia to estońska
codzienność. Oryginalne przysmaki jak
choćby marynowane mięso niedźwiedzie mówią same za siebie!
Estończycy mówią, że są narodem,
który najdłużej w Europie zamieszkuje
swoje ziemie i to pomimo niemal tysiąclecia pod panowaniem Duńczyków,

Niemców, Polaków, Szwedów i Rosjan.
Od dwóch dekad Estonia znów cieszy
się wolnością i współpracą z innymi
państwami europejskimi w UE i NATO. Wbrew stereotypom, w Estonii
nie jest aż tak zimno, by ulicami mogły
chodzić niedźwiedzie polarne.
Ruch uliczny w Estonii odbywa
się bardzo płynnie, poranne i popołu-

dniowe na ulicach estońskich miast
korki należą do rzadkości. Uwaga! Rowerzyści oraz piesi poruszający się po
zmroku muszą mieć przypięte światełka
odblaskowe.
Architektoniczną perłą na skalę europejską jest stolica kraju — Tallinn.
Historia miasta sięga średniowiecza.
Obecnie mieszka tutaj ok. 430 tys. osób.
Historyczna zabudowa Tallinna została
doceniona przez UNESCO — Stare
Miasto znalazło się na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury.
Gdyby Estończyk miał sam siebie
opisać, najprawdopodobniej użyłby takich określeń jak pracowity, odpowiedzialny, mądry i kreatywny.
Ten autostereotyp należy uzupełnić
takimi cechami jak dystans do siebie
i autoironia, a także przywiązanie do
tradycji i przyrody.
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Ciekawostki o lodach, które uwielbiają
wszyscy — no, prawie wszyscy
Na upały i nie tylko —
lody czosnkowe z koprem!

z których znane są ich miejscowości. Tak więc w okolicach
Sorrento można kupić lody o
Włoscy producenci wypu- smaku uprawianych tam cyścili na rynek kilka rodzajów tryn, a na północy Włoch —
lodów, mających działanie lody z orzechami laskowymi
z Piemontu. W tym regionie
lecznicze. Są wśród nich m.
wytwarza się też
in. lody leczące schorzelody z dodatnia wątroby i lody z
kiem kory
oliwą z oliwek, majądrzewa
ce chronić skórę przed
c h i n owe niepożądanym działago. Zawieniem promieni słoneczrają one
nych.
melatoninę,
Kreatywni Włosi
kor z yst n ie
pomyśleli też o tych,
wpływającą
na
którzy z powoukład nerwowy.
du uczulenia
Poszukiwanie nona krowie mleko
wych smaków promusieli dotychwadzi czasem do
czas zapomnieć
niezwykłych odkryć
o lodowych pysznościach. Specjalnie dla nich kulinarnych. Do takich zalimrożone desery wytwarzane czyć trzeba z pewnością lody
o smaku tradycyjnych, śródsą z mleka koziego.
Niektórzy włoscy produ- ziemnomorskich przypraw:
cenci stawiają na lokalny pa- szałwii, tymianku, karczocha,
triotyzm i wykorzystują owoce, kopru, a nawet czosnku.
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Wakacyjnie czyli
zabawowo: TRÓJKI
• W grze może brać udział kilka osób.
Każdy z grających dysponuje trzema niewielkimi rekwizytami, które mieszczą się w
dłoni — mogą to być kamyczki, żołędzie,
monety lub jeszcze coś innego.
• W każdej rozgrywce grający ukrywa w
dłoni jakąś liczbę swoich rekwizytów (jeden, dwa, trzy… lub nic). Na „trzy- cztery”
wszyscy wyciągają przed siebie zaciśnięte
dłonie i kolejno, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zgadują, ile kamyków (żołędzi,
monet itp.) jest we wszystkich wyciągniętych
dłoniach.
• Następnie wszyscy otwierają dłonie i pokazują ich zawartość, którą można teraz
policzyć. Jeśli nikt nie odgadł, ogłaszamy
remis. Ten, kto trafił, odkłada jeden ze
swoich kamyków. W dalszych rozgrywkach
będzie używał już tylko dwóch. Gra toczy się
do chwili, gdy któryś z grających nie
będzie już miał
żadnego kamyka.
On zostaje zwycięzcą.

Matematyka na wakacjach: zabawa w liczby

