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"Wakacje"  (J. Hockuba) 

Już czerwiec otwiera lata bramy, 
a tam czeka na nas las: 
w chłodnym mroku 
lśnią słońca polany 
i strumyk na kamykach gra. 
Już czeka piaszczysta plaża 
i morskiej wody smak. 
Czekają nas 
dalekie drogi 
i bujna zieleń łąki, 
po prostu - cały świat! 
Tam będzie czas posłuchać, 
jak szumią trawy, 
zobaczyć, gdzie śpi ptak. 
I odkryć nie znane 
dotąd sprawy - 
milczenie stawu, 
zapachy ziemi, 
tańczący, wolny wiatr... 

„Lato” (D. Gellnerowa)

Lato jest bardzo bogate.
Nikt nie może równać się z latem.
Lato ma złota tyle!
Więcej niż najbogatszy jubiler.
Lato razem ze słonkiem
rozdaje złote pierścionki.
Dziewczynkom w warkocze złote wstążki 
wplata,
a złote piegi na nosie to też podarunek lata.
Złoto jest tutaj i złoto jest tam
i w strumyku jest pełno złocistych plam. 
Chodźmy więc na łąkę i tam pośród kwiatów
zbierajmy dziś blaski, które daje lato.
Bo kiedy jesienią przyjdzie szara słota,
to nie będzie nigdzie ani skrawka lata.

SŁOŃCE

Słońce jest niezbędne do życia. Ogrzewa  Ziemię i pozwala roślinom rosnąć. Jest ważne dla 
zdrowia ludzi. Pod jego wpływem powstaje witamina D, istotna dla kości i pracy całego 
organizmu. W czasie opalania skóra zmienia  kolor na brązowy. To częściowo chroni nas przed  
szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

Słońce daje energię, którą możemy wykorzystać  na przykład do produkcji prądu – dzięki panelom
słonecznym. 

Węże i jaszczurki wygrzewają się na słońcu.  Pod wpływem promieni rośnie temperatura ich ciała,
dzięki czemu mają więcej energii. W zimne, pochmurne dni pozostają w bezruchu.

Pamiętaj!                                                                                                                                          
Promienie słoneczne w zbyt dużym natężeniu są szkodliwe. Mogą spowodować przegrzanie, czyli 
udar słoneczny, poparzenia, a nawet poważne choroby skóry.

Drzewa, ludzie i przedmioty oświetlone przez słońce rzucają cienie. Cień daje schronienie przed 
upałem. Około południa słońce świeci najbardziej z góry, więc cienie są najkrótsze. Najkrótszy 
cień w ciągu dnia wskazuje kierunek północny.  O wschodzie i zachodzie słońce świeci tuż nad 
ziemią. Wszystkie przedmioty rzucają wtedy długie cienie. Słońce, niebo i chmury przybierają 
niezwykłe barwy.

Codziennie rano słońce pojawia się  nad horyzontem i wspina po niebie. W południe jest najwyżej 
i grzeje najmocniej. Potem schodzi coraz niżej,  aż skryje się za horyzontem i zapadnie noc.



PAKOWANIE NA ŚNIADANIE

Pakowanie na śniadanie Pośrodku pokoju tkwiła wyładowana po brzegi waliza. Na 
kuchennym stole piętrzyły się menażki, plastikowe talerze, kilka termosów i sterta 
konserw. W salonie na podłodze zamiast dywanu leżały śpiwory. Tomek, najstarsze 
dziecko Kwiatków, siedział na komodzie i trenował zarzucanie wędki. Kręcił 
kołowrotkiem to w jedną,  to w drugą stronę. Ponieważ w pobliżu nie było stawu, za 
zbiornik z rybami służyła mu miednica z wodą. Klocki młodszego rodzeństwa 
udawały szczupaki albo sumy. Całe to zamieszanie było spowodowane wyjazdem na 
wakacje. Po raz pierwszy Kwiatkowie wyjeżdżali całą rodziną nad jezioro, pod 
namioty. (…) Musicie wiedzieć, że Kwiatkowie byli i zwyczajni, i niezwyczajni. Pan 
i pani Kwiatek po prostu byli artystami. Jerzy Kwiatek malował, rzeźbił, a w wolnym
czasie grał na saksofonie. Zdarzało mu się także pisać wiersze. Anna Kwiatek była 
śpiewaczką operową. Kiedyś pracowała w operze, a teraz prowadziła szkołę śpiewu 
w miejskim domu kultury. Kilka dni przed wyjazdem Kwiatków odwiedziła babcia 
Stasia. Kiedyś była nauczycielką matematyki, a w młodości podobno tresowała 
dzikie zwierzęta. (…) Gdy babcia zobaczyła bałagan, Tomka łowiącego „ryby” i to, 
że jej Kwiatki nie jedzą przy stole, tylko biegają po mieszkaniu, przeżuwając 
kanapki, złapała się za głowę. – Wielkie nieba! Tu potrzeba matematyczki. Kogoś, 
kto wymyśli dla nich plan.  A ty, Tomeczku, złaź z tej komody. Ryby łowi się 
w jeziorze, a nie w miednicy! –  Po chwili dodała: – Lista. Tylko lista może nas 
uratować. Najpierw babcia zarządziła rodzinne smażenie jajecznicy. Potem wszyscy 
usiedli przy stole i wspólnie zastanawiali się,  co trzeba zapakować. Zapisywali 
wszystkie pomysły na kartce. Rodzinne obrady były burzliwe, ale udane. W końcu 
wieczorem załadowali bagaże do auta. Wszystko jakoś się zmieściło. Wprawdzie 
Tomasz Kwiatek zapomniał zabrać przeciwsłoneczne okulary, te z oprawkami 
w różowe szlaczki. Ale co tam! Kupi nowe i będzie miał pamiątkę z wakacji. 

Agnieszka Urbańska  (fragment tekstu) 


