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WIADOMOŚCI

red. Jakub Karasek

Czy Nowa Zelandia 
zmieni nazwę?

Partia Maorysów złożyła do 
nowozelandzkiego parlamentu wniosek o 
zmianę nazwy państwa na Aotearoa- tak 
nazywa się Nowa Zelandia w języku te 
reo, którym posługują się rdzenni 
mieszkańcy wyspy. Maorysi walczą też o 
zmiany nazw miast i miejscowości, aby 
przywrócić pamięć o historii Nowej 
Zelandii.
Niewykluczone że w sprawie nowej 
nazwy odbędzie się referendum.

Koniec hawajskiej atrakcji

Słynne schody do nieba na Hawajach, zwane też 
schodami Ha'iku zostaną rozebrane. Stalowa 
konstrukcja z ponad 3 tys. schodów została 
zbudowana w latach 40 ubiegłego wieku do obsługi 
tajnej radiostacji na szczycie góry Ha'iku , na 
wyspie Oahu. Z biegiem lat schody stały się 
atrakcją, bo widok z nich uchodził za najlepszy an 
Hawajach. Od 1987r. Formalnie schody są 
zamknięte, ale turyści i tak z nich korzystali.

Największy ogród świata Królewskie Ogrody 
Botaniczne Kew w 
Londynie zostały 
wpisane do Księgi 
Rekordów Guinnessa 
jako miejsce z 
największą kolekcja 
roślin kiedykolwiek 
zgromadzonych w 
jednym miejscu. Ten 
ogromny kompleks 
ogrodów i szklarni 
mieści się na liście 
światowego 
dziedzictwa UNESCO 
od 2003r.
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PORADNIK

red. Wiktoria Soballa

Jak dogadać się z 
nauczycielem?

Jak przetrwać rok szkolny?
Spróbuj się dostosować. Każdy nauczyciel 
ma inne wymagania. Postaraj się ustalić, 
czego twój nauczyciel oczekuje od ciebie, a 
potem rób, co możesz, żeby spełnić te 
oczekiwania. Pewna księga mówi: „Mądry 
słucha i przyjmuje więcej wskazówek”. 
„Uświadomiłem sobie, że muszę 
dostosować się do swojej nauczycielki. 
Dlatego każdą pracę szkolną robiłem tak, 
jak tego wymagała. Dzięki temu łatwiej mi 
było się z nią dogadać” (Christopher).
Okazuj szacunek. Kiedy rozmawiasz z 
nauczycielami, bądź uprzejmy. Nigdy nie 
zachowuj się wobec nauczycieli arogancko 
— nawet jeśli myślisz, że masz do tego 
powody. Pamiętaj, że jesteś uczniem, a nie 
kolegą. Mądra zasada: „Niech wasze słowa 
zawsze będą ujmujące, przyprawione solą, 
żebyście każdemu umieli dać właściwą 
odpowiedź”. „Nauczyciele nie zawsze są 
szanowani przez uczniów tak, jak na to 
zasługują. Jeśli twoi nauczyciele zobaczą, że 
starasz się ich szanować, może to bardzo 
wpłynąć na sposób, w jaki będą cię 
traktowali” (Ciara).
Bądź wyrozumiały. Nauczyciele to też 
ludzie. Mają problemy i zmartwienia tak jak 
każdy. Dlatego nie myśl zaraz: „Mój 
nauczyciel jest wredny, uwziął się na mnie”. 
Zapamiętaj: „Wszyscy popełniamy błędy”. 
„Nauczyciele nie mają łatwego życia. Nawet 
nie mogę sobie wyobrazić, jak trudno jest 
ogarnąć te wszystkie dzieci i jeszcze je 
czegoś nauczyć. Dlatego zawsze chciałam 
ułatwić nauczycielom pracę i nie sprawiać 
im kłopotu” (Alexis).

Jak rozmawiać z nauczycielem?
„Jeśli wydaje ci się, że nauczycielka się na ciebie 
uwzięła, zapytaj ją, co zrobiłeś nie tak. Jej 
odpowiedź może ci pomóc zobaczyć, co 
powinieneś poprawić” (Juliana). „Najlepiej 
spokojnie powiedz nauczycielowi, co czujesz. 
Możesz zrobić to na osobności przed zajęciami 
albo po nich. Jest szansa, że nauczyciel cię 
zrozumie i doceni, jak podszedłeś do sprawy” 
(Benjamin).

Z ŻYCIA WZIĘTE
„Dostawałam złe oceny, a nauczycielka w ogóle 
mi nie pomagała. Zdołowało mnie to do tego 
stopnia, że chciałam rzucić szkołę. „Zapytałam o 
radę innego nauczyciela. Powiedział: ‚Tak 
naprawdę nic o niej nie wiesz, a ona nic nie wie o 
tobie. Porozmawiaj z nią o swoim problemie. W 
ten sposób możesz pomóc innym uczniom, 
którzy boją się do niej zwrócić’. „To była ostatnia 
rzecz, na jaką miałam ochotę! Ale przemyślałam 
to i doszłam do wniosku, że miał rację. Jeśli 
chciałam coś zmienić, to ja musiałam zrobić 
pierwszy krok. „Następnego dnia poszłam do 
swojej nauczycielki. Z szacunkiem wyjaśniłam, 
że bardzo cenię jej lekcje i chcę jak najwięcej z 
nich wynieść. Powiedziałam też, że nie radzę 
sobie z tym przedmiotem i nie mam pojęcia, co 
robić. Nauczycielka dała mi parę rad, a nawet 
zaproponowała pomoc po lekcjach albo przez 
maila. „Byłam w szoku! Ta rozmowa poprawiła 
nasze relacje. Życie w szkole stało się dużo 
łatwiejsze” (Maria)
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PRZEWODNIK

Islandia to państwo położone na północy Grzbietu Śródatlantyckiego, na wyspie Islandia i kilku 
mniejszych wyspach, m.in. archipelag Vestmannaeyjar w północnej części Oceanu Atlantyckiego. 
Stolicą państwa jest Reykjavík. Islandia jest jednym z krajów nordyckich.
Na wyspie występują liczne wulkany, z których część jest nadal aktywna. Potwierdzeniem 
aktywności wulkanicznej są liczne gorące źródła oraz gejzery (samo słowo jest pochodzenia 
islandzkiego), wykorzystywane na dużą skalę jako tania energia do ogrzewania mieszkań.
Zgodnie z nazwą, Islandia znaczy „kraj lodu” – około 11 proc. powierzchni tego wyżynno-górzystego 
kraju zajmują lodowce. Największe z nich to: Vatnajökull, Langjökull, Hofsjökull, Mýrdalsjökull.
- Park narodowy Vatnajokull, zajmujący powierzchnię 12 000 km². Na terenie parku znajduje się 
lodowiec Vatnajökull – jeden z największych lodowców Europy. Park został utworzony 7 czerwca 
2008 roku. Z lodowca wypływa większość większych rzek na wyspie, a pod jego kopułą znajduje się 
jeden z najaktywniejszych wulkanów wyspy. Na terenie parku jest 10 wulkanów, w tym 8 pod 
lodowcami. Ostatnia erupcja wulkaniczna na terenie parku miała miejsce w 2015 roku. W 2019 roku 
park został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
- Latrabjarg bird cliffs- urwisko w Islandii, najdalej wysunięte na zachód miejsce w kraju. Jest to 
największe miejsce lęgowe ptactwa w Europie. W klifie o długości ok. 14 km i wysokości do 440 m 
mają swoje gniazda miliony ptaków. Urwisko ma szczególne znaczenie ze względu na 
występowanie znacznej części osobników niektórych gatunków w tym miejscu (przykładowo, 
szacuje się, że znajduje się tu 40% światowej populacji alki).
- Wodospad Gullfoss- (isl. Złoty wodospad) leży na rzece Hvítá. Wokół wodospadu założono park 
narodowy. Obecnie Gullfoss jest atrakcją turystyczną, wokół niego wybudowano hotele i punkty 
widokowe. Zaliczany jest jako ważny punkt na trasie turystycznej zwanej Złotym Kręgiem.
- Wulkan Hekla- nazwa Hekla (isl. kaptur, czepek, płaszcz z kapturem) i prawdopodobnie ma 
związek z częstym pojawianiem się chmur nad jej głównym kraterem, które układają się w kształt 
przypominający kaptur. Hekla to najwyższy i najbardziej aktywny wulkan położony w południowo-
zachodniej części Islandii. Od 874 roku do dziś zanotowano ponad dwadzieścia jego erupcji. W 
ciągu ostatniego tysiąclecia wydostało się z niego 8km3 lawy, co czyni go rekordzistą.
- Aurora Reykjavik- tzw. Centrum Zorzy Polarnej, muzeum poświęcone temu zjawisku. Posiada 
edukacyjne wystawy multimedialne.
- Nupsstadur- jest to niezwykle malowniczy pokryty darnią kościółek. Świątynia ta wzniesiona 
została w XVII wieku i stanowi dziś jeden z ostatnich tego kościołów na wyspie.
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PRZEWODNIK

Sztokfisz (suszona ryba) - Technologia produkcji sztokfiszy polega na usunięciu głowy, rozcięciu wzdłuż i 
wypatroszeniu ryb, a następnie suszeniu ich na wolnym powietrzu w niskiej temperaturze. Tak przetworzona 
ryba traci około 80% swojej masy, a gotowa zawiera około 80% białka.

Skyr (kremowy twaróg produkowany z odtłuszczonego zsiadłego mleka).

Potrawy tzw. Ekstremalne
▪ Owcze głowy
▪ Baranie jądra
▪ Sfermentowane mięso rekina grenlandzkiego (Hakarl)
▪ Stek z wieloryba
▪ Rybie flaki

Hotel Vatnsholt - Guest House Selfoss
Poczuj się jak w domu w 33 pokojach. Bezprzewodowy dostęp do 
Internetu (płatny) zapewni łączność ze światem. Udogodnienia 
obejmują sprzątanie codziennie oraz bezpłatne łóżeczka dziecięce i 
Wysuwane/dodatkowe łóżka (za dopłatą) na życzenie. Udogodnienia na 
miejscu to bezpłatne parkowanie samodzielne. Udogodnienia 
rekreacyjne to wypożyczalnia rowerów. Dostępne są również takie 
udogodnienia, jak bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu i 
sklepy z pamiątkami i czasopismami. Ten pensjonat oferuje również 
udogodnienia takie jak pomoc w organizacji wycieczek/ biletów i grill. 
Zajęcia rekreacyjne wymienione poniżej, dostępne na miejscu bądź w 
pobliżu, mogą być płatne. Apetyt gości zaspokoi restauracja. Śniadanie 
kontynentalne jest podawane codziennie od 8.00 do 10.00 za opłatą.

Wydanie II/XIV/2021/2022
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PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

Podróże małe i duże to dział poświęcony propozycjom krótkich 
wycieczek 1-2 dniowych w okoliczne miejsca. Tym razem 
przedstawiamy dalsze kierunki, które można odbyć za niewielkie 
pieniądze podróżując samolotem.

Lokalizacja: Kolonia, Niemcy

Cena lotu w jedną stronę na dzień 19.10: 28zł/ osoba

Termin: listopad

Nocleg: od 100zł/ za dobę

Kolonia (Köln) Leży na zachodzie Niemiec nad rzeką Ren. Jest najważniejszym gospodarczym, 
kulturalnym i historycznym miastem Nadrenii.  
Romantyczny urok Kolonii odnajdziesz spacerując brukowanymi uliczkami odrestaurowanej po 
wojnie starówki i na bulwarach ciągnących się wzdłuż Renu. Bardziej współczesne i industrialne 
oblicze miasta odkryjesz w hipsterskich knajpach i restauracjach multikulturowej dzielnicy 
Ehrenfeld.

Wydanie II/XIV/2021/2022
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PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

Co warto zobaczyć?
– Katedra w Kolonii
– Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
– Schokoladenmuseum- muzeum czekolady Lindt
– Flora Köln
– Ogród zoologiczny
– Most Hohenzollernów
– Ratusz

Jak zwiedzać Kolinię?
Jeśli odwiedzamy Kolonię na krótszy okres, warto poszukać zakwaterowania bliżej centrum. 
Niemal wszystkie najważniejsze atrakcję są stosunkowo blisko, na odległość spokojnego 
spaceru.  
Dodatkowo, dworzec główny znajduje się przy samej katedrze - dzięki czemu po przylocie na 
lotnisko w Kolonii bardzo szybko możemy się znaleźć w miejscu zatrzymania.  
Jeśli chcemy odwiedzić również atrakcję znajdujące się trochę dalej, komunikacja w Kolonii 
działa dosyć sprawie, główne zabytki i atrakcje turystyczne znajdują się w centrum i okolicy. 
Można bardzo łatwo do nich dojechać lub przespacerować.  
Jeśli nocujemy poza centrum komunikacja miejska będzie najlepszym wyborem.

red. Jakub Karasek
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Bonjour ZSGH" poszukuje 
kreatywnych redaktorów do 
tworzenia ambitnej gazety. 

Praca ta wymaga sporo pracy i 
zgranej załogi. Skontaktuj się z 

nami i dołącz do naszego 
zespołu!

redakcja.bonjour@zsgh.net.pl

Masz temat?
Napisz do nas!

redakcja.bonjour@zsgh.net.pl
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