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Wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkolnego 2021/2022. Wyczekiwane przez uczniów 

wakacje będą zwieńczeniem całego roku intensywnej pracy. Każdy uczeń i ten młodszy, i ten 

starszy ma jakieś marzenia, gdzie chciałby spędzić ten beztroski czas. Jedni lubią morze, inni 

góry, jeszcze inni z radością odpoczęliby nad jeziorami .Poznajmy wakacyjne marzenia 

uczniów klasy 4b. 

 

 Lubię Chorwację, chciałabym pojechać tam jeszcze raz – do Senj. Senj to miasto nad 

Morzem Adriatyckim . W Chorwacji morze jest ciepłe, można zaglądać pod wodę, czyli 

nurkować. Można oglądać ryby, kraby i koralowce. Są tam kamienne domy i ulice. Niedaleko 

od Senj jest Park Narodowy Jezior Plitwickich. Są tam wodospady, które spływają z gór do 

jezior. Można spędzać czas z rodziną albo zwiedzać.  

 Warto odpoczywać z rodziną w Chorwacji! Można pływać w morzu, robić zdjęcia pod 

wodą. 

Podobało mi się w Senj w Chorwacji. Niebo tam jest błękitne, a chmury są białe. Chciałabym 

tam wrócić! 

         Livia Lewicka 

 

 Marzę o wakacjach na Hawajach. To cudowne miejsce. Można tam zaznać spokoju, 

wylegując się na hamaku albo kąpać się w oceanie lub surfować na desce pośród pięknych 

wzburzonych fal. Dla fanów wulkanów na terenie Parku Narodowego Hawajskich Wulkanów 

są aż trzy aktywne. Na Hawajach oprócz przyrody, możemy podziwiać również miasta. Będąc 



 
 

 
 
 

w tym przepięknym miejscu należy uważać na bardzo niebezpieczne pająki np. pustelnika 

brunatnego. 

Pomimo to, świetnie byłoby tam spędzić wakacje. 

 

 

         Anna Przelicka 

Moje wymarzone wakacje 

Wakacje to najwspanialsza część roku, nie trzeba odrabiać lekcji, a co najważniejsze, 

możemy długo wypoczywać. Gdy ma się wolne przez dwa miesiące można zrobić wiele 

rzeczy np. wyjechać za granicę, a nawet na inny kontynent.  

Plan na moje wymarzone wakacje jest bardzo przemyślany. 

Na początku lipca (dokładnie czwartego) poleciałabym razem z moją najlepszą przyjaciółką 

Laurą, moimi oraz jej rodzicami do Dubaju, na co najmniej trzy tygodnie. Po przylocie od razu 

pojechalibyśmy zjeść coś pysznego. Nocowalibyśmy w hotelu z basenem przy samej plaży! 

Będąc tam Koniecznie chciałabym zwiedzić oceanarium i podwodne zoo. Zjedlibyśmy 

najlepsze lody, zamówiłabym dwie gałki: sorbet z malin oraz mango. Po deserze przyszedłby 

czas na odrobinę aktywności: zjazdy deską po piasku, sandboarding!  Myślę,że nie 

nudzilibyśmy się, jednak aby troszeczkę urozmaicić te wakacje na pewno zrobiłybyśmy razem 

z moją przyjaciółką challenge np. 24h w jednym kolorze. Pod koniec trzeciego tygodnia w 

Dubaju, aby uczcić nasz pobyt zorganizowałybyśmy piknik na plaży z przekąskami: misy z 

owocami, torby ze słodyczami i puchary lodów. Po pikniku rozłożyłybyśmy namiot na plaży i 

poszły spać, ale przed tym, oglądałybyśmy rozgwieżdżone niebo. 

 Myślę, że tak spędzony czas byłby naprawdę udany i pozostał na długo w naszej 

pamięci. Mam ogromną nadzieję, że kiedyś uda się zrealizować ten plan. Jeśli nie wyprawa 

do Dubaju, to na pewno zaplanujemy równie świetny wypad w Polsce. 

 

 

DZIEŃ OJCA 

 

 

 

 

       Nina Goras 



 
 

 
 
 

 

 

 Dzień Matki już jest za nami. Najwyższa pora, aby pomyśleć o tacie. Dzień 

Ojca już niedługo, bo 23 czerwca. Robienie prezentów dla taty jest znacznie 

trudniejsze niż dla mamy, jednak nie zawsze musi tak być.  W intrenecie 

znajdziecie mnóstwo pomysłów na upominek dla taty, jednak pamiętajcie tato 

najbardziej zapamięta czas, który z nim spędzicie, a nie kolejną materialną 

rzecz.  Weź tatę na tenisa, rower lub paintballa, albo weźcie kosz z jedzeniem i 

całą rodziną udajcie się na piknik. Bawcie się dobrze. 

CZARODZIEJSKA TA MUZYKA I SŁOWA…. 

ŚWIĘTO SZKOŁY 

 



 
 

 
 
 

 

Jak co roku 6 czerwca obchodziliśmy  Święto Szkoły – Dzień Patrona. O godzinie 

9:00 na sali gimnastycznej odbyła się część oficjalna, na której swoją obecnością 

zaszczycili nas m.in. pani profesor Danuta Kaczmarek, Jacek Kaczmarek, pan 

Jerzy Skoczylas i wielu innych znamienitych gości.  

Od godziny 10:00 wszyscy uczniowie naszej szkoły bawili się na boisku 

szkolnym. Atrakcji było bardzo dużo. Loteria fantowa, w której każdy los 

wygrywał, fotobudka, z której zdjęcia będą wspaniałą pamiątką tego dnia , 

zumba i zawody sportowe, dzięki którym dowiedzieliśmy się jaką posiadamy 

kondycję fizyczną przed wakacjami. 

 Swoją muzyką umilał nam ten czas Dj en-ha.  

Pogoda nas oszczędziła i pozwoliła dotrwać bez parasolek do godziny 13:00. 

Wtedy to wszyscy uczniowie udali się do domów. Kolejne Święto Szkoły już za 

rok. Dziękujemy organizatorom ze ten dzień. 

 

 

 

 

 

 

 

 


