
  

 

 

 

Muzyczne hity na wakacje 

 1.Rave In The Grave-AronChupa, Little Sis Nora 2.Tamagotchi-Taconafide 3.Flames-David Guetta, Sia 

4.Familiar-Liam Payne, J Balvin 5.One Kiss-Calvin Harris, Dua Lipa 6.Melody-Lost Frequencies, James 

Blunt 7.Wonderland-C-BooL 8.These Days-Rudimental, Jess Glynne, Macklemore 9.Like I Do-David 

Guetta, Martin Garrix, Brooks 10.No Tears Left to Cry-Ariana Grande 11.Candy-Quebonafide, Klaudia 

Szafrańska 12.Solo-Clean Bandit, Demi Lovato 13.Byle jak-Margaret 14.La Louze-Shanguy 15.La Cintu-

ra-Alvaro Soler 16.If You're Over Me-Years Years 17.Friends-Marshmello, Anne-Marie 18.Dobre myśli

-Sylwia Grzeszczak, Liber 19.Mad Love-Sean Paul, David Guetta, Becky 20.Happier-Ed Sheeran 21.Z 

lewa do prawa-Nowator 22.Everybody Hates Me-The Chainsmokers 23.X-Nicky Jam, J Balvin 

24.Uzależniony-Smolasty, Otsochodzi 25.1, 2, 3-Sofia Reyes, Jason 

Derulo Nasz hit: Fake Love-Smolasty, Białas 

 

Ranking na podstawie notowania "2x gorąca 20" z dnia 10.06.2018 

Wykonały:Izabela Jakubiec, Aleksandra Bundyra 
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Gazetka Szkoły Podstawowej w Cieszanowie 

 

Czas wakacji! 

Czy to góry, czy też morze, 

każdy wybrać sobie może, 

miejsce na leniuchowanie, 

gdy wakacji czas nastanie. 

 

W kąt rzucamy wszystkie książki 

na wczasy zbieramy pieniążki. 

Pakujemy namiot i strój kąpielowy, 

każdy na wakacje jest już gotowy. 

 

To dla wszystkich najlepsza pora, 

zobaczyć rzeki, łąki, jeziora. 

Rowerem, pieszo czy samolotem, 

wciąż podróżować tam i z powrotem. 

 

Zachwycaj się wodą, słońcem i piaskiem, 

idź uśmiechnięty zielonym laskiem. 

Wsłuchaj się w ptaków piękne piosenki, 

podziwiaj cudowne natury dźwięki. 

 

Teraz mi każdy przyzna rację, 

trzeba się cieszyć przez całe wakacje. 

Czas w lecie bardzo szybko ucieka, 

a szkoła pierwszego września już czeka. 
 

                            Martyna Sopel, klasa 6b 

Wkrótce zaczynają się nasze upragnione   wakacje.   Postanowiłam 
zapytać koleżanki i kolegów z klasy,  czy mają jakieś wakacyjne  
plany.  W ankiecie, którą  przeprowadziłam w klasie  6 b, umieści-
łam następujące propozycje :   

Zostaję w domu.  

Jadę na obóz /kolonię. 

Jadę nad morze / góry. 

Wyjeżdżam za granicę .  

Jeszcze nie wiem.  

A oto wyniki mojej ankiety: 

 

  

Michalina Makuch , klasa 6b 

Zostaję 

w domu 

Jadę na 

obóz / 

kolonię 

Jadę nad 

morze / 

w góry 

Wyjeżdżam 

 za granicę 

Jeszcze nie 

wiem. 

  

    20%    15 %       5%         50% 10 % 
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Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rosji 2018 roku 

zbliżają się wielkimi krokami. 14 czerwca zostanie 

rozegrany pierwszy mecz między Rosją i Arabia Sau-

dyjską. Przy tej okazji warto poznać kilka ciekawo-

stek, które  z pewnością zainteresują fanów piłki 

nożnej. 

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2018 to pierwszy 

turniej mistrzostw świata organizowany w Europie 

Wschodniej. Pierwszym gospodarzem jest kraj, który leży na dwóch kontynentach: 

w Europie i Azji. 

Wśród ekip, które awansowały do finałów, znalazło się  dwóch debiutantów: repre-

zentacja Islandii i Panamy. 

Największy stadion Łużniki znajduje się w Moskwie, może pomieścić 81 tysięcy wi-

dzów. Łącznie na wszystkich stadionach przygotowanych na mundial 2018 będzie 

mogło zasiąść 576 163 kibiców. Średnio około 48 000 na stadion. 

Łączna suma nagród na Mistrzostwach Świata wyniesie 400 mln dolarów, zwycięzca 

otrzyma 38 mln dolarów. 

Oficjalną piłką Mistrzostw Świata w Rosji jest Telestar 18 firmy Adiddas, która 

jest wzorowana na pierwszej piłce Adiddasa z Mistrzostw Świata z 1970 roku. 

Plan przygotowania Biało- Czerwonych 

 

23 marca  Mecz towarzyski Polska – Nigeria 

27 marca  Mecz towarzyski Polska- Korea          
Południowa 

28 maja- 7 czerwca 2018 zgrupowanie           
Hotel -Arłamów 

8 czerwca Mecz towarzyski Polska- Chile  

12 czerwca Mecz towarzyski Polska- Litwa 

19 czerwca pierwszy mecz grupowy  Polska-
Senegal 

24 czerwca drugi mecz grupowy Polska- Kolumbia 

29 trzeci mecz grupowy Polska- Japonia 

 

Jakub Malec kl. 4b 

W dniu 18 czerwca obchodzimy Święto Patrona Szkoły. Już od 17 lat jest nim Bro-

nisława z Szabatowskich—Wysłouchowa. Z okazji tego święta najmłodsi uczniowie 

przygotowali montaż słowno muzyczny, a ich starsi koledzy zaprezentowali własne 

interpretacje piosenek wojskowych oraz prezentacje o życiu naszej patronki. 

Bronisława Wysłouchowa z Szabatowskich uro-

dziła się 16 czerwca 1896 roku w Cieszanowie, 

zmarła w 1947r. w Londynie. 

Pełniła służbę sanitarną na froncie  w czasie I 

wojny światowej. W Polsce niepodległej zajmo-

wała się opieką społeczną nad dziećmi       i więź-

niami. Po wybuchu II wojny światowej od 10 

grudnia 1940 brała udział w zadaniach Związku 

Walki Zbrojnej. Zorganizowała Pomocniczą Służ-

bę Kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych  w ZSRR. 

Została odznaczona Virtuti Militari V klasy z 

 

Jak minął rok? 

Rok szkolny rozpoczęliśmy 4 września 2017 roku. Jak chyba każde dziecko nie cie-

szyliśmy się zbytnio powrotem do szkoły. Na samą myśl o uczeniu się i wczesnym 

wstawaniu już odechciewało się nam iść do szkoły.  

Mówiąc „ tęsknimy za szkołą” nie chodzi nam o naukę. O nie,  to na pewno NIE. Tęsk-

nimy za naszymi kolegami i koleżankami. Za wspólnie spędzanym czasem. Za opowiada-

niem żartów i organizowaniem różnych dziwnych, a zarazem śmiesznych akcji. 

Całe 10 miesięcy większość z nas pracowała ciężko. Godziny nauki, czytania książek, 

przygotowania do kartkówek i sprawdzianów nie poszły na marne. Osoby, które stara-

ły się o dobre stopnie, zostały później należycie wynagrodzone. Pomiędzy nauką znala-

zły się też chwile wytchnienia—różne dyskoteki, wycieczki, zabawy. Razem świętowa-

liśmy też ważne wydarzenia. Obchodziliśmy je we wspólnym gronie. 

Odbywały się ciekawe konkursy. Każdy znalazł coś dla siebie. Czy to pasjonat sztuki, 

sportu czy poezji. Każdy mógł pochwalić się swoimi umiejętnościami. 

W końcu po roku przyszedł czas na podsumowanie naszej pracy. Już niedługo 22 

czerwca, długo wyczekiwany czas nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli. Razem z zakoń-

czeniem roku szkolnego nadejdą wakacje. Dwa miesiące odpoczynku, które należą się każdemu. 

Malwina Dobrowolska kl. 6b  
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      Wyjazd z TIK-u i Eksperymentu, 

czyli Czudec w dziesięciu punktach :) 

1. Na początku wszyscy zebraliśmy się 

przed szkołą  ok. 8.30, a  pół godziny 

później  ruszyliśmy na  Interaktywny 

Piknik Edukacyjny. 

 

2. Dotarliśmy na miejsce około 11 i od razu roz-

poczęliśmy naszą edukacyjną wyprawę. 

3. Najpierw wzięliśmy udział w bardzo ciekawym 

wykładzie o zmysłach. Prowadzący  przedstawił 

nam różne doświadczenia dotyczące działania 

naszych zmysłów.  

4. Potem  obejrzeliśmy ciekawe   popularnonaukowe  wystawy . Bardzo podobała nam się 

"piaskownica" z dziwną masą. Można  też było zagrać na dzwonkach oraz się zahipnotyzo-

wać. :)  

5. W kolejnym pomieszczeniu (a właści-

wie na korytarzu) znajdowały się  znie-

kształcające lusterka. Przejrzenie się 

w nich dostarczyło nam niesamowitych 

wrażeń  i mnóstwo śmiechu.  

     

                                                                                    

 

      

 

Wakacyjna moda 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym sezonie ucieszą się wszystkie 

wielbicielki delikatnych pasteli, które 

po kilku sezonach wracają do łask. 

Jednak z drugiej strony nie zapomina-

my i intensywnych barwach - żółtym, 

Wiosna i lato należy do dobrze znanych i lubianych printów. Na ulicach będą 

królowały ponadczasowe paski, stylowe grochy, romantyczne kwiaty, elegancka 

krata oraz ubrania z mocnym przesłaniem. 
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6. W dalszej części naszej wyprawy spotkaliśmy się z młody-

mi naukowcami, którzy pokazali nam swoje ciekawe roboty. 

Niektóre z nich próbowały nas zaatakować, a inne zachęcały 

do wspólnej zabawy.  

Następne sale   od-

krywały przed nami 

różne  wynalazki, ma-

szyny  

7. Inne pomieszczenia 

posiadały ciekawe wy-

nalazki, maszyny         

i sprzęty do doświadczeń. i sprzęt  do doświadczeń. 

Musimy przyznać, że bardzo spodobała nam się gra 

w VR i sterowanie dronami. 

8. Podczas pikniku   mogliśmy   wziąć udział  w warszta-

tach z chemii i fizyki. Pracownicy byli bardzo mili i 

pokazali nam interesujące doświadczenia. Być może 

przyda nam się to w czasie zajęć szkolnych. 

9. Pod koniec naszej wycieczki zjedliśmy obiad  i niedłu-

go potem szykowaliśmy  się do wyjazdu.  

10. .Droga powrotna upłynęła nam bardzo przyjemnie. Tro-

chę pośpiewaliśmy,  pojedliśmy i dzieliliśmy się wrażeniami.  

 

 

 

Oliwia Małysa, Natalia 

Wilusz, kl. 7a 

Letnie napoje  

 

 

Koktajl z arbuza (na orzeźwienie) 

Koktajl z arbuza świetnie nadaje się na ciepłe dni. 

Dobrze schłodzony kostkami lodu ugasi pragnienie. 

Banan dodaje mu słodyczy, a limonka pomaga zrówno-

ważyć i nabrać żywszego smaku. Koktajl z arbuza 

jest lekki, orzeźwiający i słodki. 

Do przygotowania 2 porcji koktajlu z arbuza        

i banana potrzeba:                             

 1 kg arbuza, 

 1 banan, 

1/2 limonki. 

Wykonanie koktajlu z arbuza i banana 

Arbuza i banana kroimy na kawałki i wrzucamy do 

blendera. Dobrze jest wyjąć z arbuza wszystkie 

pestki i dopiero wrzucać do blendowania. Zmiksowane pestki mogą spowo-

dować, że koktajl będzie gorzki. Na koniec wyciskamy sok z limonki. 

Zielony koktajl z jarmużem i pomarańczami  

Zielone koktajle to jedne z najzdrowszych koktajli, dlatego warto je pić. Przepisów na zielony 
koktajl jest bardzo dużo, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. 

Do przygotowania dwóch porcji zielonego koktajlu z jarmużem i pomarańczami potrzeba: 

2 duże liście jarmużu, 

2 pomarańcze, 

1 banan, 

kilka gałązek pietruszki, 

1/2 szklanki wody. 

Wykonanie zielonego koktajlu z jarmużem i pomarańczami 

Do blendera wlewamy wodę. Następnie kawałki pomarańczy i banana. Kolejno liście jarmużu i 

natkę pietruszki. Wszystkie składniki blen-

dujemy. Rozlewamy do szklanek i pijemy. 

Ola Bednarz, Martyna Sopel, kl.6b 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihtcamstHbAhWXn4MKHV0KB-EQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fclipartmag.com%2Fsummer-cartoon-pictures&psig=AOvVaw146OvNwTf-5oLRo3WR3kwZ&ust=1529005162405066


  

 

TIK—NASZE WRAŻENIA 

 

  

 

 

   7 grudnia rozpoczęły się pierwsze zajęcia z tik-u. 

Razem z kolegami i koleżankami byliśmy nieco znie-

chęceni zostawaniem na 2 godziny w szkole. Siedem 

lekcji były już dla nas katastrofą, a jeszcze zosta-

wanie w szkole na kilka godzin?! To dopiero była ma-

sakra! Jednak  zachętą okazała się wycieczka pod 

koniec roku szkolnego. Z czasem przyzwyczailiśmy 

się do tego i bardzo  polubiliśmy te zajęcia. Ale za-

cznijmy od początku…                                                                                                                                       

      Pierwsze prace zaczęliśmy od tworzenia netykie-

ty. Było to proste zadanie, ale na drodze pojawiały 

się małe trudności. Internet okazał się  naszym przeciwnikiem. Tu się nie łączył, tu był bardzo słaby     

i w ogóle nie dało się z niego korzystać. Na szczęście przytrafiało się to pojedynczym osobom. 

     Pojawiały się też plusy. Nasza grupa bardzo dobrze się dobrała. Wszyscy tworzyliśmy jedność i 

uzupełnialiśmy się w każdym stopniu. Na zajęciach dużo się śmialiśmy i rozmawialiśmy. Ale to nie zna-

czyło to, że nic nie robiliśmy. Pracowaliśmy ciężko i wytrwale. Poznaliśmy wiele ciekawych i potrzeb-

nych nam informacji które na pewno będziemy wykorzystywać. 

Malwina Dobrowolska, Amelia Szymanowska kl 6b ( grupa TIK pani Marty Rydzewskiej) 

Uczestniczyliśmy w zajęciach matematycznych TIK, pod opieką pani Teresy Broź. Podczas zajęć 

dowiedzieliśmy się i nauczyli wielu ciekawych rzeczy. Pracowaliśmy na takich programach jak: 

GeoGebra, Power Point, Microsoft Office Word. Uczyliśmy się grać w szachy i rozwiązywać sudo-

ku. Mimo, że były to zajęcia pozalekcyjne, zawsze dopisywał nam humor. Te lekcje bardzo nam się 

podobały, gdyż zamiast podręczników korzystaliśmy z laptopów. 

Martyna Sopel, Ola Bednarz kl. 6b ( grupa TIK pani Teresy Broź) 

 

Od listopada do końca maja uczestniczyliśmy w zajęciach informa-

tycznych prowadzonych przez pana Kazimierza Wolanina. W trakcie 

zajęć robiliśmy animacje, pracowaliśmy na programie Miedkrafik. 

Zrobiliśmy też kartki świąteczne. Te zajęcia bardzo nam się podo-

bały.  

Amelia Skubis kl. 4 b (grupa TIK pana Kazimierza Wolanina) 
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Chciałyśmy opowiedzieć o zajęciach TIK z panią Anną 

Pajączkowska, brało w nich udział 7 osób z naszej klasy: 

Sebastian, Julka, Laura, Piotrek oraz my Amelka i Maja. 

Na tych zajęciach uczyliśmy się o bezpieczeństwie w 

Internecie i nie tylko. Tworzyliśmy komiksy na platfor-

mie Toondoo i świetnie się bawiliśmy, tworząc wspólne 

dokumenty na gmailu. Pisaliśmy do siebie, wysyłaliśmy 

sobie zdjęcia swoich ulubionych zwierzątek i pisaliśmy 

zabawne komentarze. Dostaliśmy fajne gadżety

(długopisy, zeszyty, pendrivy z wtyczką do telefonu                

i komputera). 

Amelia Pałczyńska, Maja Dropiewska kl. 4a (grupa TIK pani Anny Pajączkowskiej) 

Na dodatkowych zajęciach z angielskiego z  wykorzystaniem komputerów wiele się nauczyliśmy. Za-

kładaliśmy konta na gmailu, założyliśmy grupę, zrobiliśmy wspólnie dokument o netykiecie i uczyliśmy  

się jak być bezpiecznym w Internecie. ( Kacper Olesek) 

Korzystaliśmy z aplikacji Quizlet, na której można się uczyć angielskich słówek, najbardziej podoba-

ła nam się „ grawitacja” i fiszki. (Szymon Rębacz) 

Ja chciałbym powiedzieć o naszych blogach, na których pisaliśmy o naszych hobby. W czasie zajęć 

nauczyliśmy się jak stworzyć bloga, jak go pisać. Mój blog opowiadał o motoryzacji.( Kuba Sierżęga) 

Ogólnie na Tiku było super, szkoda że już się skończył. 

W nagrodę za udział w zajęciach pojechaliśmy na wycieczkę na piknik edukacyjny w Czudcu. Najbar-

dziej podobały nam się loty dronem i w symulatorze lotu z joystickiem oraz gogle VR, które znajdo-

wały się w kadłubie samolotu. Fajną zabawą był piasek kinetyczny. Dotykając go ma się wrażenie, że  

przesypuje się przez  ręce, mimo że cały czas można go formować jak plastelinę. Przeprowadzaliśmy 

różne eksperymenty np. można było zjeść chrupki, które były zamoczone w wodzie o temperaturze 

80 stopni. Mogliśmy 

dotknąć kuli w której 

płynął prąd. Zadziwiły 

nas też pałeczki, które 

pokazywały, jakie kolory 

lubimy. 

Jakub Sierżęga, Hubert Wus, 

Jakub Kawalerski, Kacper 

Olesek, Szymon Rębacz, Jakub 

Nieścior  kl. 4 b (grupa TIK pani 

Anny Kołodziej) 

Wakacyjna niespodzianka 

Siódma rano to idealna pora, żeby wstać z łóżka i zacząć nowy dzień. Tak właśnie zrobiłam tamtego 
dnia.  

Wstałam jak zwykle rano i zeszłam do kuchni. Zjadłam śniadanie a zaraz po posiłku wróciłam do 
pokoju, aby się przebrać. Zauważyłam, że w mojej szafie nie było wszystkich ubrań. Poszłam więc 
do mamy, żeby zapytać,  czy nie wie,  gdzie one są. Poważnym głosem stwierdziła, że pewnie są w 
praniu.  

Nie miałam wyjścia, ubrałam się w zwykłe, codzienne ubrania. Wyszłam na zewnątrz a tu czekała na 
mnie niespodzianka. Ku mojemu zdziwieniu rodzice siedzieli już w samochodzie z walizkami i  wołali 
mnie do środka.  

              -Gdzie jedziemy?- zapytałam zaciekawiona. 

 -Zobaczysz, jak dojedziemy- powiedzieli rodzice. 

Po 2 godzinach jazdy byłam już bardzo zmęczona. Nawet nie zauważyłam, kiedy zasnęłam.  

 Nagle poczułam, jak samochód się zatrzymuje. Wstałam, udając, że całą drogę nie zmruży-
łam oka. Wysiadłam z samochodu, żeby jak najszybciej zobaczyć, gdzie spędzimy najbliższy ty-
dzień. Z początku byłam zniechęcona, ponieważ przyjechaliśmy do wioski osadników. W planach 
mieliśmy przez całe siedem dni udawać dawnych pionierów. Myślałam, że mama i tata robią sobie 
tylko głupie żarty. Okazało się, że wcale nie. 

 Zamieszkaliśmy w domku nr 10. Do dyspozycji mieliśmy kuchnię, łazienkę, salon i 2 pokoje. 
Była dosyć późna godzina,  idealna na kolację. Niestety,  nasza lodówka świeciła  pustkami. Udali-
śmy się po pomoc  do właścicielki, ale jak się okazało, musieliśmy sami zdobyć  produkty na  kolację 
i jutrzejsze śniadanie. Mama poszła po mąkę do młyna, żebyśmy mogli upiec chleb. Ja musiałam 
pompować wodę na  herbatę.  Jednak to tato  miał  najtrudniejsze zdanie -   wydojenie  krowy. 

 Gdy wszyscy byliśmy już w domu, mama wzięła się za robienie masła, ja przygotowałam 
ciasto na chleb, a tata poszedł rąbać drzewo na opał. Po zjedzeniu przepysznej kolacji  poszliśmy  
spać. 

 Następnego dnia  skoro świt  obudził nas kogut. Wstaliśmy i zjedliśmy śniadanie. Byłam 
bardzo ciekawa, co będziemy robić. Okazało się, że ktoś zaplanował nam dzień. Przed  drzwiami 
zobaczyłam  jakąś kopertę.  

-Co tam masz?- zapytała mama. 

-Zaproszenie na sadzenie roślin, leżało przed naszymi drzwiami- odpowiedziałam. 

 Po pokazie roślin pojechaliśmy na przejażdżkę starodawną bryką. Po wycieczce wybraliśmy 
się do sklepu z pamiątkami, żeby kupić pocztówkę i wysłać do naszej rodziny. 

 Tydzień minął  bardzo szybko. Może nie 
było łatwo, ale za to świetnie się bawiłam. Czuję 
się wręcz doskonale, bo widzę, że współczesne  
życie jest o wiele prostsze od tego w przeszło-
ści . Mam nadzieję, że wy też miło spędzicie 
swoje wakacje. 

 

Weronika Niedzielska, klasa 6b 
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 7 a   W ZAKOPANEM 

  

 Gdzie pojechać na wakacje  
23 maja nasza klasa i kilka osób z 6b wybraliśmy się na dwudniową wycieczkę do 

Zakopanego. 

Wyjechaliśmy o 4 rano, co było nie lada wyzwaniem dla śpiochów, których w naszej 

klasie jest sporo. Droga minęła nam szybko i przyjemnie. Po przyjeździe pani prze-

wodnik zabrała nas na spacer po Dolinie Kościeliskiej, który okazał się  wyprawą. W 

drodze powrotnej nieco przemoczeni, ale szczęśliwi, zaopatrzyliśmy się w prowiant 

w postaci oscypków zakupionych w przydrożnej bacówce. Po południu wyjechaliśmy 

na Gubałówkę. Pomimo deszczu mogliśmy podziwiać otaczające nas szczyty i zrobić 

niezliczone ilości zdjęć. Pierwszy dzień zakończyliśmy grillem i dyskoteką.  

Drugiego dnia, wcześnie rano, mimo lekkiego zmęczenia, dzielnie pomaszerowaliśmy 

do Kuźnic, aby wjechać na Kasprowy Wierch. Widoki z kolejki były wspaniałe, nieste-

ty szczyt góry spowijały w chmury. Nasza pani przewodnik, która pracuje w Wyso-

kogórskim Obserwatorium Meteorologicznym na Kasprowym Wierchu, pokazała nam, 

jak przeprowadzane są obserwacje pogody. Wszystkie głodomory odwiedziły restau-

rację „Poziom 1959”, przekonując się, że jedzenie na takiej wysokości smakuje jak 

nigdzie. Przed obiadem zwiedziliśmy kilka znanych miejsc w Zakopanem: sanktua-

rium na Krzeptówkach, cmentarzyk na Pęksowym Brzysku i obowiązkowe Krupówki. 

Pożegnaliśmy się z tym urokliwym miastem i zadowoleni wróciliśmy do domów. 

Oliwia Małysa, Kinga Zaremska, Natalia i Julia Skiba, Andżelika Żyła, klasa 7a 

Chorwacja 

Szmaragdowe morze i krystalicznie czysta woda. Kolorowe, por-

towe miasteczka, malownicze wyspy i oczywiście plaże. Niezli-

czona ilość malutkich, nienazwanych, trudno dostępnych zakąt-

ków i drugie tyle dużych, pięknych żwirowych i kamienistych 

wybrzeży. Najpiękniejsze plaże Chorwacji to te piaszczyste, 

choć jak wiadomo, w tym kraju jest to wielka rzadkość.  

 

Hiszpania 

Andaluzyjskie wybrzeże Costa del Sol zachwyca klimatem 

(słońce, przyjemny wiatr i temperatura w okolicach 25 stopni 

przez 7 miesięcy w roku), malowniczymi miasteczkami nad mo-

rzem, flamenco, wieczną fiestą i regionalną kuchnią.  Tutaj odby-

wają się krwawe walki torreadorów z bykami i stąd już tylko 

chwila, aby dotrzeć na Gibraltar – najdalej wysuniętą na południe 

część Europy.  

Gdańsk 

Gdańsk posiada niezwykły klimat, który stale przysparza mu wiel-

bicieli. Miasto przepełnione jest atrakcjami, które warto poznać 

nie tylko ze względów estetycznych, ale także historycznych.  

Dowiedz się, co warto zobaczyć w Gdańsku. Plaża, która idealnie 

nadaje się na długie spacery. Możemy nią dojść aż do samego 

Sopotu! Jest czysta i bezpieczna, nie ma tam gwałtownych zmian 

głębokości. Latem plaża Jelitkowo jest trochę mniej zatłoczona niż inne popularne plaże w Trójmieście. 

Wrocław 

Wrocław stale przyciąga turystów - liczne 

atrakcje tego miasta działają jak magnez. 

Można powiedzieć, że nie wypada nie odwiedzić 

tego miasta chociaż raz w życiu. W końcu to 

jedna z najciekawszych i najładniejszych miej-

scowości w naszym kraju. 

Obowiązkowym punktem naszego planu zwie-

dzania powinien być wrocławski Rynek Główny. To jeden z największych rynków europejskich. 

Martyna Sopel, Aleksandra Bednarz kl. 6b 



  

 

 

  

 

 

Jak w 100% wykorzystać wakacje? 

1. Wstawaj rano (około 7-9)!  

2. Nie marnuj czasu przed komputerem lub telewizo-

rem! Wyjdź na dwór! 

3. Uprawiaj sport! Przejedź się na rowerze, rolkach (ZRÓB CO-

KOLWIEK)! 

4. Rób rzeczy, na które nie masz czasu w roku szkolnym!  

Spróbuj nowych wyzwań! 

5. Nie zapomnij o obowiązkach domowych! Pomagaj rodzicom! 

6. Jeśli nie potrafisz gotować, to się naucz! Spróbuj jakichś faj-

nych wakacyjnych przepisów! 

7. Kreatywnie spędzaj czas! Rysuj, rób zdjęcia, czytaj książki! 

8. Sprawdź lokalne atrakcje! Wcale nie trzeba jeździć daleko, że-

by zapewnić sobie rozrywkę! 

9. Oglądaj ciekawe filmy i seriale! To bardzo fajny sposób na zim-

niejsze dni i wieczory 

10. Poznawaj nowe osoby! 

NIE ZMARNUJ WAKACJI!!!
Oliwia Małysa, Natalia Wilusz kl. 7a 

10 sposobów na wakacyjną nudę 

Pewnie często na wakacjach,  gdy nigdzie nie wyjeżdżacie ,zadajecie sobie pytanie „Co robić?”.  

Dziś przychodzę  Wam z pomocą  z kilkoma propozycjami na te nudne i upalne dni.  

 

       Możecie wyjść za zewnątrz i usiąść sobie gdzieś w cieniu z 

książką lub nawet z telefonem. Na pewno czas upłynie wam o 

wiele lepiej. 

 

Zaplanujcie wypad ze znajomymi. Nie dosyć, 

że nie będzie się wam nudzić, to jeszcze 

spędzicie miło dzień ze wspaniałymi ludźmi. 

 

Przygotujcie sobie pyszną przekąskę, np. orzeźwiający koktajl lub 

pyszne lody. Na pewno traficie na jakiś niesamowity przepis.  

 

Spróbujcie czegoś nowego, np. orgiami. Zaoszczędzicie czas i nauczycie 

się nowych technik, które kiedyś mogą się wam przydać. 

 

Wybierzcie się do sklepu. Wyciągnijcie z domu rodzinę lub weźcie ze sobą 

przyjaciół. Przecież zakupów nigdy za wiele. 

 

Udajcie się na przejażdżkę rowerową. Tylko nie zapomnijcie wziąć czegoś 

do picia, bo w taki upał trzeba 

pamiętać o nawodnieniu.      

                

Zróbcie własnoręczne ozdoby do pokoju. To 

wprowadzi was w wakacyjny nastrój i w dodatku 

pozbędziecie się nudy. 

Pokażcie, jak bardzo jesteście kreatywni. W 

Internecie ciągle są różne konkursy plastyczne. 

Możecie wziąć w nich udział i wygrać niesamowi-

te nagrody. Wystarczy tylko 

chcieć. 

 

A dla osób, które kochają być w ciągłym ruchu, mam taką propozycję. 

Poproście sąsiadów lub znajomych o pracę, np. zbieranie truskawek. Jest 

to trochę poświęcenie, ale za to przybędzie wam kilka groszy.  

  

Ostatnią propozycją jest po prostu rozłożenie basenu i cieszenie się tym, 

że możemy się trochę ochłodzić.  

Mam nadzieję, że moje propozycje przypadły wam do gustu. Możecie z 

nich śmiało skorzystać w te nudne, wakacyjne dni. 
Weronika Niedzielska, klasa 6b 
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