W numerze: wywiad z panią Anetą
Szewczyk-Matysiak,
10
sposobów
na udane wakacje, nasza twórczość.
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Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka
rzeka… a my? Na co czekamy? Może na czas
rozstań, tych z absolwentami i powrotów.
Tych na łono natury i do rozluźnionego grafiku
zajęć. Na bok odłożymy uzależnienie od
telefonów, informacji, propozycji, zadań,
planów. Może tylko te ostatnie pozostawimy.
Plany wakacyjnej przyjemności.
Bo największym szczęściem jest robić to,
na co ma się ochotę. Zatem uśmiech na usta,
okulary słoneczne na nos i niech opanuje nas
niemoc, w której można się sobą
zaopiekować, w której słuchamy swoich
potrzeb i na nie reagujemy. Dajmy sobie
przyzwolenie na chwilę słodkiego lenistwa.
Klucz do spełnienia jest w naszej kieszeni.
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Wywiad z……

Pani od lektur i podręczników. Ta, która zachęca do przygody z
książką, ale nie tylko. Nauczycielka języka polskiego i mama. Kilka
ról, a ta sama osoba. Porozmawialiśmy z panią Anetą SzewczykMatysiak o tym, co sprawia jej w życiu najwięcej radości.
Przeczytajcie.

Wtyczka: Dlaczego praca w bibliotece?
Pani Aneta Szewczyk-Matysiak: Do biblioteki trafiłam z
miłości do książek.
Wtyczka: Czy nauczanie języka polskiego jest równie
satysfakcjonujące, jak praca w bibliotece?
Pani Aneta Szewczyk-Matysiak: Praca w szkole dostarcza mi
dużo satysfakcji. Nauczanie języka polskiego to zajęcie o
zupełnie innym charakterze niż zawód bibliotekarza.
Wtyczka: Dlaczego książki są ważne w życiu człowieka?
Pani Aneta Szewczyk-Matysiak: Książki są bardzo ważne w życiu każdego człowieka. Czytanie jest
świetną formą spędzania wolnego czasu dla osób w każdym wieku. Rozwija wyobraźnię, poszerza
słownictwo, uczy poprawnej pisowni wyrazów. Najważniejsze to dobrać odpowiednią dla nas lekturę.
Tego życzę wszystkim czytelnikom naszej biblioteki.
Wtyczka: Jakie ma Pani pasje, jak spędza czas wolny?
Pani Aneta Szewczyk-Matysiak: Wolny czas najchętniej spędzam z moimi dziećmi. Chodzę na
spacery, podróżuję i czytam książki.
Wtyczka: Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu sukcesów.
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NASZA TWÓRCZOŚĆ
Jaki kolor lubi lato?
Co ty mi odpowiesz na to?
Może żółty lub czerwony?
Każdy będzie ulubiony.

Ciągle Ciebie pytam tato,
kiedy będzie w końcu lato.
Lato, lato ukochane.
Tak przez nas oczekiwane.
Już niedługo nas odwiedzi.
Pewnie tuż za rogiem siedzi.
Poczekaj jeszcze troszeczkę,
a ogrzeje Twą buzieczkę:)
Lena Wolańska, klasa 4a
Idzie lato poprzez las
Śpiewa sobie cały czas.
Moje dzieci ukochane,
lato będzie niesłychane.
Żar się z nieba poleje.
Spełnią się wasze nadzieje.
Będzie gorąco wszędzie ,
kiedy lato do was przybędzie
Natasza Jasińska, klasa 4a

Lubię wszystkie kolory latem,
bo mogę się bawić z bratem
w chowanego tu na łące
i przyglądać się biedronce.

W przydomowych ogródkach jest bardzo wesoło.
Wszystko rośnie szybko i czerwieni się wkoło.

Ciepłe powietrze nas ogrzewa.
Urok ma zieleń drzewa.
Każdy dzień jest wyjątkowy
i do tego kolorowy:)

Pomidorki się uśmiechają
i na ogórki zaglądają.
Te w swych zielonych garniturkach
wśród liści dają nurka:)

Maja Sadłowska, klasa 4a
Wyciągnęłam swe kalosze.
Burzy niestety nie znoszę.
Tym się lato charakteryzuje,
że nas ciągle elektryzuje.
Później tęcza się pojawia.
Przypomina ogon pawia.
Zawsze pięknie się prezentuje
i nas wszystkich raduje:)
Pola Malesza, klasa 4a

Klaudia Rutyna, klasa 4c
Lato
Niedawno ulewa, lecz już słońce świeci.
Czuję, że wyjazd nad morze się święci.
Z rodziną na plażę pójdziemy wraz,
zamki z piasku będziemy lepić cały czas.
Do morza później wejdziemy
i radośnie się w nim wykąpiemy.
Niestety jak nagła burza nadejdzie,
to koniec wspólnej zabawy będzie.

Na kamieniu siedzi jaszczurka.
W promieniach słońca daje nurka.
WTYCZKA
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Patrzy na wszystkich w koło.
i myśli, jak tu wesoło.
Kwiaty kolorowe rosną,
kot się schronił pod sosną.
Jabłuszka rumiane buźki mają
i do ogrodu zapraszają:)

Jednak, gdy w góry pojedziemy,
wiele kilometrów przejdziemy.
Jezioro też na pewno odwiedzimy
i nad nim na pewno się mocno opalimy.
Wakacje więc spędzimy wesoło,
marzyć o nich będziemy jesienną porą.
Wiktor Kędzierski, klasa 7c

Lena Szpich, klasa 4c

.

Wakacje

Wakacje to czas nabrania oddechu,
od zmagań w nauce, szkolnego pośpiechu.
Wakacje to okres beztroskiej zabawy.
Nie trapią nas wtedy lekcyjne obawy.
Gdy będzie już dzwonił ostatni dzwonek,
z pewnością to będzie wspaniały dzionek.
Bo nastał czas przerwy, pełniutkie dwa
miechy,
będziemy go czerpać od dechy do dechy.
Niektórzy gdy wnet opuszcza klasę,
obmyślą w mig wakacyjna trasę.
Nie ważne czy blisko, czy góry, czy morze,
ważne jest to, że wypocząć pomoże.
I tak spędzamy te nasze wakacje,
ubrani króciutko w plażowe kreacje.
Bo trzeba używać słonecznych promieni,
abyśmy wrócili zadowoleni.
Marcel Halaburda, klasa 6e

Krótkie wakacje

Wierszyk o lecie

Lato i wakacje to najlepszy czas.
Każde dziecko przeżyło je nie raz.

To właśnie jest lato, moja droga Agato!
Latem słońce mamy niezmiernie gorące.
Latem dzieci bawią się na łące.
Latem ptaki śpiewają donośnie.
Latem czereśnie zrywamy radośnie.
Latem poczujesz się jak we śnie.
To jest właśnie lato, moja droga Agato!

Świeci słońce, śpiewają ptaki.
Po prostu piękny jest dzień taki.
Humor towarzyszy i fantazja.
Wszyscy krzyczymy: Ale jazda!
Muszelki nad morzem plażę ozdabiają.
Wszystkie mewy nad wodę zapraszają.

Kaja Sykulska, klasa 7c
Jedni z klasy pędzą w góry.
Inni jadą na Mazury.
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Strona 5

Te wakacje takie krótkie.
Dwa miesiące i mama znów zrobi pobudkę.
To jest jednak wspaniały czas.
Każdy ze mną zgodzi się z was.
Blanka Podgajna, klasa 6c

Witaj lato
Lato dookoła nas ,
na odpoczynek przyszedł czas.
To latem słońce mocno grzeje
i cieplutki wietrzyk wieje.
Kolorowo wszędzie na łące,
pojawiły się piękne kwiaty pachnące.
Wakacje tuż tuż…
Pola pełne zbóż.
Góry, rzeki, jeziora,
na lenistwo teraz pora.
Czeka na nas plażowanie,
w cieplutkim morzu kąpanie.
Mnóstwo muszelek na piasku,
gra w piłkę w słonecznym blasku.
Bieganie boso po zielonej trawce,
wysoko puszczane latawce.
Lato, lato, zostań z nami!
Tak długo na ciebie czekamy.
Szymon Sawaryn kl. 4a
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Warto przeczytać!
Drodzy Czytelnicy!
Dziś zachęcam Was do sięgnięcia po książkę
J. R. R. Tolkiena. „Hobbit” to powieść wydana w 1937
roku. Opowiada historię tytułowego mieszkańca
Podziemia, który od zawsze mówił głośne „NIE”
wszystkim przygodom. Mieszkał w swojej pięknie
urządzonej norce, jadł posiłki o stałych porach dnia i nie
zapraszał gości. Jednak wkrótce miało się to zmienić.
Książka spodoba się na pewno wszystkim fanom
fantasy, ale także wielbicielom niezwykłych przygód.
Opowiada o wielkiej sile przyjaźni i mocy
współdziałania. Uczy odwagi, sprytu i brania
odpowiedzialności za swoje czyny. Fascynująca jest
fabuła, pełna nagłych zwrotów akcji. Magiczny świat
elfów, krasnali, hobbitów i trolli porywa, a urok
tajemniczości unosi się w powietrzu. Zachwycają
również niezwykłe portrety postaci, które maja swoje wady i zalety. Polecam!
Sara Biśto, klasa 6c

Summer Holidays
On holidays we have a lot of free time. Usually we do repeated things like: hanging out with
friends or going to a swimming pool. In today’s article I would like to suggest a few ways of
spending holidays.

1. Go to your grandparents’ house and help them in the garden or in the kitchen.
2. Go to the forest with your friends and make houses for birds.
3. You can spend one night with your friend on a trampoline or if you live in a flat you can
spend the night on the balcony.
4. Go to the meadow to have a picnic.
5. Dance in the rain.
6. Go on a bike travel around your town.
7. Eat only food of the selected color for one day.
8. Go to the zoo. You can also feed animals there but only if someone lets you.
9. Keep a holiday dairy.
10. Watch stars at night.
WTYCZKA
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Summer crossword
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1. You can cool down in it.
2. It shines, you can sunbathe with this.
3. You do it in water.
4. It often appears on our faces.
5. We usually go there when we go on holidays.
6. We visit many interesting places there. Frequently we can meet a lot of amazing people.

Mój idol
Charli Grace D’amelio CIEKAWOSTKI
Charli Grace D’amelio to amerykańska influencerka i tancerka.
Popularność zyskała dzięki aplikacji TikTok. Od czerwca 2021 roku ma
ponad 9,5 mln subskrybentów na YouTube, 42,3 mln na Instagramie
i 117 mln na TikToku oraz 5,3 mln obserwujących na Twitterze.

Fakty i ciekawostki z życia Charlie:
1. Miała 2 razy złamaną nogę.
2. Jej ulubionymi kolorami są pomarańczowy i różowy.
3. Nienawidzi horrorów.
4. Nie lubi koloru czerwonego.
5. Od 2019r. należy do The Hype House
6. Od 8 lat tańczy w zespole tanecznym JD.
7. Dziewczyna zyskała popularność tańcząc „renegade”.
8. Ma 163cm wzrostu
9. Idolką dziewczyny jest Jennifer Lopez.
10. Jest chrześcijanką
11. Mieszka w Norwalku.
12. Założyła TikToka w maju 2019.
Julia Zięba, klasa 6a
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Nasze hobby
FOTOGRAFIA – MÓJ STYL ŻYCIA
Wakacje – upragniony czas wyjazdów i okazji do utrwalania słonecznych kadrów. Każde ujęcie jest
inne, ale wszystkie łączy słodki zapach lata. Czy czujecie? Nie mogę się doczekać kolejnej przygody z aparatem
na zielonych ścieżkach natury.

Kornel Iskra, klasa 6a

Humor z zeszytów szkolnych

3.

Gdzie panieńskim rumieńcem cielęcina pała.
Jacek Soplica został księdzem, przybrał nazwisko Robak, by podgryzać korzenie znienawidzonego
caratu.
Czytałem sztuki Szekspira. Dwie zapamiętałem: Romeo i Julia

4.
5.

Aleksander Głowacki to panieńskie nazwisko Bolesława Prusa.
Mały Książę mieszkał na autostradzie B 612.

1.
2.
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Nasze osiągnięcia
KONKURS PLASTYCZNY „HERB NASZEGO MIASTA”
W ramach innowacji pedagogicznej "Polak Mały" i
projektu edukacyjnego "Piękna nasza Polska cała" w
kwietniu został w naszej szkole zorganizowany
konkurs plastyczny dla klas I-III pt. "Herb naszego
miasta". Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 20
kwietnia, poniżej przedstawiamy listę laureatów
pięknych prac ukazujących herb naszego miasta.
Nagroda główna:
- Hubert M. 1c
- Adam F. 2c
- Seweryn Z. 2c
- Szymon K. 3d
Wyróżnienie:
- Oskar P. 1c
- Julia B. 2a
- Maja M. 2a
- Jakub Ł. 2a
KONKURS MATEMATYCZNY „PITAGORAS 2021” DLA KLAS II-III
W dniach 20-21 maja 2021 w naszej szkole odbył się
konkurs matematyczny „Pitagoras 2021”. Każda klasę
drugą i trzecią reprezentowało po trzech najlepszych
matematyków, którzy zostali wybrani w eliminacjach
klasowych. Celem konkursu było sprawdzenie nie
tylko sprawności rachunkowej uczniów, ale przede
wszystkim wyłonienie osób potrafiących wykorzystać
już zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów
matematycznych w codziennym życiu. Wszyscy
uczestnicy zmierzyli się z trudnymi zadaniami, które
wymagały logicznego myślenia. Rywalizacja była
bardzo wyrównana, a zwycięzcami konkursu zostali:
W klasach drugich:
I miejsce – Amelia M. z klasy 2a
II miejsce – Kordian M. z klasy 2c
III miejsce – Jan T. z klasy 2c
III miejsce – Wojciech I. z klasy 2a
W klasach trzecich:
I miejsce – Szymon A. z klasy 3a
II miejsce – Antoni Ch. z klasy 3a
III miejsce – Szymon K. z klasy 3d
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów!!!
WTYCZKA
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8a o sobie opowiada

Ania A. - blondwłosa to dziewczyna, nagrodę za
najwyższą średnią otrzyma.

Szymon M. – niezły z niego bajerant, z w-f-u szóstki
zbiera.

Jagoda C. - sztukę robienia makijażu zna, twórczych
pomysłów w głowie pełno ma.

Wiktor M. - zmienił się doskonale, do robienia żartów
ma talent.

Ania C. - sympatią przez wszystkich obdarzana,
uroczym uśmiechem przez naturę obdarowana.

Ola P. - nasza przewodnicząca, do “Wtyczki” wywiady
opracowująca.

Oliwia G. - koni wielbicielka, skromna, cicha, choć
mądrością wielka.

Kuba R. - cichy i skromny, wzór do naśladowania
godny.

Zuzia J. - dla wszystkich miła jest, dyskutować lubi też.

Kornel S. - świetnie w piłkę gra, dobry gest ma.

Antek K. - najwyższy w klasie, lubić da się.

Szymon S. - ulubieniec klasowy, wolny od bólu głowy.

Natala K. - w Samorządzie Uczniowskim do pracy
chętna, ciemne włosy to jej zaleta.

Szymon Sz. - jasne włosy ma, Antka kolega.

Zuzia K. - mądra i ambitna, zwierząt miłośniczka.

Adrian T. - cichy i spokojny, zawsze powie “dzień
dobry”.

Łukasz Ł. - wiecznie uśmiechnięty, do żartów zawsze
chętny.

Hugon T. - szybki jak Hermes, po korytarzach zasuwa
jak szybka taksówa.

Justynka M. - ambitnie dąży do celu, zdolna
gimnastyczka, klasowa optymistka.

Madzia Z. - zawsze uśmiechnięta, do pomocy chętna.
Fabian M. - wszyscy go zapamiętamy, bo jednego go
w klasie mamy.
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8b o sobie opowiedzieć chce
.

Kacper A. - to tęga głowa, nikt go nie zaskoczy, z
właściwą odpowiedzią na każdy temat swobodnie
wkroczy.
Oliwier B. - w szachach jest niezastąpiony, bo zna
tajemne sposoby, jak rozbroić przeciwnika i wykasować
z pól jego piony.
Julia B. -to cichutka dziewczyna, która wszystko
segreguje i o czystym klimacie nie zapomina.
Maciej B. -stroni od każdego, bo ma swój świat, ale ze
wszystkim jest za pan brat.
Karolina G.- to pilna dziewczyna, o sprawdzianach i
kartkówkach nigdy nie zapomina.
Filip H. - jest go pełno wszędzie, więc zamieszanie na
przerwie lub na lekcji na pewno będzie .

Ania P. - to cicha i sympatyczna dziewczyna, ale tylko z
chłopakami sztamę trzyma.
Kamil P. - na lekcji ciągle się ogląda, bo myśli, że jakaś niewiasta
na niego ukradkiem spogląda.
Paweł P. to komputerowy gracz wyśmienity, ale czy równie
dobrze zadbał o swoje szkolne wyniki?
Kacper R. -niby nie rzuca się w oczy, ale czasami z przekorą
szkolne granice przekroczy…
Kacper S. -wie, czym jest zdrowe jedzenie, utrzymanie dobrej
diety to jego marzenie.
Amelia S. - to bardzo spokojna i skromna dziewczyna, ale na jej
twarzy zawsze gości wesoła mina.
Gracjan S. - zabawy nie są dla niego przygodą, dlatego kroczy
swoją drogą i inni od planów życiowych go nie odwiodą .

Igor J. –stara się bardzo o dobre oceny z każdego
przedmiotu, ale na krześle ciągle balansuje, czym panią
z angielskiego mocno irytuje.

Maciej T. - to uczeń czasami zamyślony , ale na pewno kolega/
przyjaciel wymarzony.

Mateusz K. - w czasie przerw z każdym przystaje, więc
kolegą zabawnym co 45 minut się staje.

Jakub W. - oj, na lekcji lubi sobie pogadać, dlatego wszyscy
mówią, że potrafi zabawne zdania składać.

Milena K. - zawsze ma coś do zaproponowania, zatem
jej głowa bez ustanku pracuje od nocy do rana.

Jakub W. -to prawdziwy kolega Konrada, zawsze kiedy trzeba w
zaległych lekcjach pomaga.

Justyna M. - to stanowcza blond dziewczyna, więc
niechaj z nią nikt sprzeczek od pierwszej lekcji nie
rozpoczyna.

Konrad W. -jest wdzięczny Kubie, że ten mu pomaga, bo dzięki
jego wysiłkom w szkole wszystko mu się układa.

Gracjan M. -wiemy, że dobry humor ma-kto z nim
przebywa , radosny jest każdego dnia.

Marcel W. - zawsze ma coś do powiedzenia lub do zrobienia,
dlatego na koniec semestru ma wiele materiału do szybkiego
zaliczenia.

Natan O. -to chłopak wyjątkowy, zaskarbił sobie serce
niejednej białogłowy.

Bartosz Ż -chociaż do wysiłku się nie spieszy, jako kolega zawsze
cię pocieszy.
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8c historię o sobie opowie
Nasza klasa to rodzina,
choć czasem zoo przypomina.
Roztargniona i zwariowana,
lecz dla wychowawcy zawsze ukochana.
Chociaż czasem rozrabiamy, dobre serca mamy.
Każdy z nas jest wyjątkowy
i charakter ma wybuchowy.
Może inaczej powiecie, ale nie wiem, czy wiecie,
że ta opowieść was z nóg zmiecie...
Klasowe leżakowanie zdecydowanie ma u nas branie.
Króla mamy jednego,
zawsze niewyspanego
i wiecznie rozkojarzonego.
Z bluzy poduszkę sobie robi,
a maseczka oczy jego chroni.
Nauczyciele się denerwują,
a sny w jego głowie nadal się snują.
Tak to mija lekcja cała - pospać pani mi nie dała.
Swoje oczy znów przymyka i historia się zamyka.
Oprócz naczelnego śpiocha, mamy w klasie ludzi, których
wiedza do działania nas szybko budzi.
Wszyscy do inteligentnych należymy,
jednak czasami z aktywności na lekcji leżymy.
Czterech ratowników mamy:
Julek, Paweł, Łukasz i Wiktor zwanych.
Ręce mają ciągle w górze,
a w ich mózgach trwają burze.
Na każde pytanie odpowiedź znają
i wszystkich nauczycieli zadziwiają.
Błahostką dla nich są zadania,
a nam czasem stawiają wielkie wyzwania.
Mamy w klasie same Afrodyty,
na ławkach których nie leżą tylko zeszyty.
Niektóre lubią makijażowe eksperymenty,
a inne naturalne elementy.
O urodę zawsze dbają
i zgodnie z modą się ubierają.
Może marne z nas matematyczki,
ale zawsze mamy pełne kosmetyczki.
Plecaki też, jedzeniem "street",
choć każda z nas jest fit.
Różnią nas niektóre sprawy,
ale zawsze się wspieramy.
Takich lasek nie ma w żadnej klasie,
więc szanujcie chłopcy to, co macie.
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Mamy też w klasie muzyka Macieja,
z jego pasją, która dech zapiera.
Świetnie mu idzie to, co robi,
od niektórych kawałków aż rwą się nogi.
Raperem zostanie dobrym w przyszłości,
będziecie go słuchać z czystej przyjemności.
Nie tylko muzykiem jest wspaniałym,
lecz za swoim gangiem murem stoi cały.
Gamerów miłuje jak własnych braci,
a gdy ich skrzywdzisz, nauczkę da ci.
Do 14 godzin zarywają przed ekranem,
żeby tylko skończyć przed ranem.
Liga i Minecraft to ich zadanie,
choćbyś chciał, nie wygrasz z nimi wcale.
Pani zawsze łapie się za głowę,
mówi, że takie granie jest niezdrowe.
Oni zawsze roześmiani z wypowiedzi naszej Pani,
"przecież gry są najważniejsze,
a odespać można w szkole jeszcze."
Nasi chłopcy to wariaci,
ale są wśród nich też tacy,
co wcale nie świrują i spokojem się cechują.
Jest to kilka cichych osób,
które są z nami w inny sposób.
Mimo, że mało się odzywają,
między sobą często rozmawiają.
Choć odwagę w sobie tłumią
i mało kto wie, co naprawdę czują,
bardzo ich lubimy
i w głębi serca cenimy.
Nad tymi wszystkimi wariactwami,
pieczę trzyma nasza odpowiedzialna Pani.
Wychowawczynią jest wspaniałą,
w angielskim na zabój zakochaną.
Zaraża nas tą miłością,
nie zawsze jednak z silną wzajemnością.
W sprawy klasy mocno zaangażowana,
pomimo rocznej znajomości, bardzo nami zainteresowana.
Leżą jej na sercu ważne sprawy,
ale to nie znaczy, że nie lubi zabawy.
Ona i My stworzyliśmy tę rodzinę,
w której, jak w każdej, były czasem złe chwile.
Tak to podstawówki drzwi zamykamy
i nowy etap zaczynamy.
Jednak wspomnienia tych 8 lat
nie zamkną się tak szybko, jak drzwi.
Do końca życia cząstka klasy C
będzie w nas tkwić.

Strona 13

BEZPIECZNE WAKACJE
Witajcie, rok szkolny dobiega końca, przed nami wakacje, czas wypoczynku,
niezapomnianych przygód. Wielu z nas będzie korzystało z letnich zabaw w morzu, nad
jeziorem. Warto w tym miejscu przypomnieć o zasadach bezpiecznego zachowania się nad
wodą.

Kąp się w miejscach bezpiecznych, przeznaczonych do kąpieli. Nie wchodź do
wody, jeśli widzisz czerwoną flagę (kąpiel jest zabroniona).

➢ Nigdy nie skacz do wody o nieznanej głębokości. Skokom towarzyszy duże ryzyko
urazu kręgosłupa.
Jeśli jesteś rozgrzany dłuższym opalaniem, wchodź do wody powoli, stopniowo.

Na łódce, kajaku zawsze używaj kamizelki asekuracyjnej. Pływaj w bezpiecznej
odległości od innych użytkowników aktywności wodnej.

Nie wrzucaj do wody śmieci, szkła, dbaj o środowisko.

Ze słonecznym pozdrowieniami
Pola M., 4c
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Po wielu pracowitych miesiącach spędzonych w szkole nadchodzi czas, na który zawsze czekamy z
niecierpliwością: WAKACJE!
Chyba każdy z nas uwielbia te dwa cudowne
miesiące. To właśnie wtedy w naszym życiu
dzieje
się
dużo
dobrego.
Wszystkie
najpiękniejsze wspomnienia, wyjątkowe chwile,
uśmiechy na twarzach nowo poznanych ludzi,
słoneczko, plaża, zachody słońca oglądane z
przyjaciółmi, gofry z truskawkami i rzeka. Lato to
cudowna pora roku. Warto zadbać o to, aby
wykorzystać ten czas jak najlepiej. Nie wiesz, jak
to
zrobić?!
Podpowiemy Ci, jak dobrze przeżyć ten
wakacyjny czas i sprawić, byś długo nie mógł o
nich zapomnieć!
1. Zaplanuj czas!
Planuj swój czas. Jest to naprawdę przydatne. Zapewne
masz mnóstwo rzeczy, które chcesz zrobić w wakacje. Być
może
jest
to
przeczytanie
jakichś
książek, obejrzenie filmów lub poświęcenie komuś więcej
czasu. Najlepiej jest każdego wieczora rozplanować rzeczy,
które chcemy zrobić dnia następnego. Wtedy będziemy mieli
„motywację” do działania prawdopodobieństwo na to, że to
wszystko wykonamy, jest większe. Im więcej zaplanujemy,
tym lepiej. Najgorsze są sytuacje, kiedy siedzimy,
nie
wiedząc,
co
ze
sobą
zrobić.
Odpoczynek
również
jest
ważny
i
czasem
„porobienie
sobie
nic”
jest
potrzebne.

2. Spróbuj czegoś nowego! Przełamuj schematy!
Wakacje
to
idealny
czas
na
spróbowanie
czegoś
nowego!
Zawsze jest jakieś „ale”, a to nie masz czasu, w szkole za dużo nauki, a na dworze zimno i ponuro.
Teraz
nie
ma
wymówek!
Łap
chwilę!
W życiu trzeba próbować różnych rzeczy. Zawsze chciałeś pisać bloga, to właśnie idealny moment,
aby przełamać się i ruszyć z pisaniem. Może spróbujesz swoich sił w kuchni?
Kto wie,
WTYCZKA
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może akurat Twoje truskawkowe ciasto powali na kolana całą rodzinę
Nie wahaj się ani chwili dłużej. Działaj! Jeśli kino to tylko wieczorem, a przecież podczas urlopu
możesz się wybrać do kina rano. Spróbuj też innych gatunków, nie tylko tych, które zazwyczaj
oglądamy. Innym pomysłem na przełamywanie schematów może być rezygnacja z samochodu na
rzecz roweru lub pieszych wędrówek. Możesz wybrać się na śniadanie do nowej restauracji,
przeczytać książkę z gatunku, którego nigdy nie czytaliśmy. Takie przełamywanie schematów
pozytywnie wpływa na naszą kreatywność i sprawia, że nabieramy nowych doświadczeń, rozwijamy
się i zaczynamy widzieć więcej.

3. Organizuj wycieczki !
Jeżeli
nie
organizujesz
dłuższego
wypoczynku, to wybierz się na jedno lub
dwudniową wycieczkę. W Twojej okolicy na
pewno
są
ciekawe
obiekty
do
zwiedzania, do których zawsze chciałeś
pojechać,
ale
nie
było
takiej
okazji. Wyjedź na „mini wakacje”. Zabierz ze
sobą
mamę,
tatę,
siostrę,
brata, przyjaciółkę lub kogoś innego. Nie
będzie
to
wiązało
się
z
ogromnymi kosztami, a spędzicie miło czas.
Warto
również
co
jakiś
czas
pojechać w jakiejś miejsce wypoczynkowe, np. nad jakąś wodę, aby się
schłodzić lub poopalać. Zabieraj ze sobą aparat fotograficzny. Dzięki patrzeniu przez wizjer aparatu
fotograficznego uczymy się dostrzegać piękno w znanym nam otoczeniu. Lato to świetny czas na
wszelkiego rodzaju imprezy na świeżym powietrzu. Grill, piknik, domowy obiad na tarasie są genialną
odskocznią od codziennej rutyny i pozwalają celebrować posiłki. Idealnie wpisują się w ideę slow
food, która mówi nam o tym, by przykładać większą uwagę do tego jak i co jemy. Pikniki są także
świetną okazją do spotkań towarzyskich. Możemy połączyć je z innymi atrakcjami, jak granie w
planszówki, badminton, piłka nożna, pływanie czy gimnastyka.
W końcu mamy wakacje !

4. Zbierz ekipę!
W ciągu roku praca, szkoła i obowiązki nie
pozwalają nam spędzać z przyjaciółmi tyle
czasu, ile byśmy chcieli. Dlatego, zamiast
kręcić pod nosem, że Ci się nudzi, dzwoń do
przyjaciół! Może wspólne wyjście do kina,
ognisko czy koncert ulubionego zespołu?
Ważne, żeby spędzić ten czas razem.
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5. Wyłącz telefon!
Żyjemy w czasach, kiedy to na krok nie
rozstajemy się ze swoim smartfonem.
Często zatracamy się w wirtualnym
świecie, zapominając o całej reszcie.
Zobacz, ile tracisz, jak wiele Cię omija, gdy
jesteś zbyt
mocno przywiązany do
telefonu czy komputera. Przyjaciel
zaprasza Cię na wieczór filmowy, ale
przecież na Facebooku tyle się dzieje, nie
możesz tak po prostu wyjść. Odmawiasz
wyjścia z rodziną na spacer, bo właśnie
korespondujesz ze swoimi „przyjaciółmi”
na messengerze, a to o wiele ciekawsze.
STOP! To nie tak powinno wyglądać!
Zaloguj się na chwilę do życia. Rozejrzyj
się! Wyjdź z domu! Zostaw telefon i
spotkaj się z przyjacielem, tym prawdziwym. Początkowo może być trudno, bo bycie online jest
uzależniające, ale po jakimś czasie przestawiamy się w inny tryb i zupełnie nie potrzebujemy kontaktu
ze światem wirtualnym. Dzięki takim działaniom odpoczniemy od namiaru informacji, które spływają
do nas każdego dnia, sprawiają, że czujemy się przytłoczeni. Pozwoli to nam skupić się na tym co
dzieje się w danej chwili. Czasem warto odciąć się do świata Internetu i porozmawiać twarzą w twarz
z drugim człowiekiem

6. Zacznij ćwiczyć !
Wakacje są idealnym momentem na to, aby zacząć spędzać czas aktywnie. Mamy czas, energię i dużo
chęci. Wybierz sport, który odpowiada Ci najbardziej: bieganie, rolki, rower, pływanie, ćwiczenia w
domu. Podczas wysiłku fizycznego wydzielają się endorfiny, czyli hormony szczęścia, dzięki którym
czujemy się o wiele lepiej. Najważniejsze to się odpowiednio zmotywować. Przy ćwiczeniach
bardzo ważną rolę odgrywa dieta. Uwierzcie, że można się jeść zdrowo i smacznie.

7. Naprawdę odpocznij !
Stres, ciągła gonitwa, doba, która ma
stanowczo za mało godzin – DOŚĆ!
Przyszyły wakacje, czas, kiedy wreszcie
możemy usiąść i z czystym sumieniem zatracić
się w kubku mrożonej herbaty i treści ciekawej
książki. To jest Twój czas. Rozluźnij się, weź
głęboki oddech, na chwilę wyłącz myślenie.
Zorganizuj wieczór SPA we własnym domu.
Pachnąca kąpiel, peeling, masaż olejkami,
maseczki z glinki. Na urlopie mamy czas, by
pieczołowicie zadbać o swoje ciało i
wykorzystać kosmetyki, które zalegają nam na półkach. Nadrabiaj zaległości książkowe i filmowe.
Czytanie pozytywnie wpływa na naszą kreatywność, pozwala odciąć się od Internetu i uciec myślami
od codzienności. Nie musisz sięgać po nowości filmowe, warto także odświeżyć sobie stare dobre
kino, poszukać mniej znanych filmów lub sięgnąć po hity serialowe.
Zrelaksuj się i odpocznij, zasługujesz na to.
WTYCZKA
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8. Nie masz pieniędzy? Spokojnie…
Z zazdrością słuchasz o planach wyjazdu
za granice swojej koleżanki. Wstyd Ci
przyznać, że ty w tym roku zostajesz w
domu. Nuda, nuda i jeszcze raz nuda…myślisz.
Czekaj!
Moment!
Kto powiedział, że wakacje spędzone w
swoim ogródku muszą być nudne. Jest
tyle możliwości! Zwiedzaj pobliskie
miejscowości, poznawaj dziedzictwo
kulturowe i historyczne swoich terenów,
kosztuj lokalnych przysmaków. Wybierz
się na wycieczkę za miasto na łono
natury. Zorganizuj piknik na łące, grzybobranie w pobliskim lesie, czy po prostu spacer nad rzeką.
Czas spędzony na świeżym powietrzu to najlepsza forma wypoczynku. Zadzwoń po przyjaciółkę i
rozbijcie w ogródku namiot, przyszykujcie pyszne smakołyki i zorganizujcie noc pełną niesamowitych
historii. Zakup basen, napełnij go wodą, złap za owocowe koktajle i poczuj się jak nad prawdziwym
morzem.
9. Bądź turystą w swoim mieście!
Wykorzystuj mocne punkty swojego regionu. Wystarczy wybrać się na wycieczkę wokół własnej
miejscowości Możesz poczuć się jak turysta nie ruszając się z domu! Założę się, że gdziekolwiek
mieszkasz, są w Twoim mieście zakątki, w których jeszcze nigdy do tej pory nie byłaś. Poznaj swoją
miejscowość, korzystaj atrakcji, jakie oferuje. Odwiedzaj galerie i muzea, spaceruj po parkach i
tajemniczych zaułkach, testuj nowe restauracje. Zabierz ze sobą aparat i spróbuj spojrzeć na swoje
miasto oczami turysty. Eksploruj jego piękno, które na co dzień może Ci umykać.
10. Realizuj swoje pasje!
Gotowanie, fotografia, taniec – na co dzień prawdopodobnie nie masz zbyt wiele czasu na realizację
swoich pasji i zainteresowań. Wakacje to idealna okazja do nadrobienia zaległości w tej sferze. Urlop
poświęcony na hobby i rozwój osobisty nie tylko Cię odpręży, ale również da poczucie satysfakcji i
samospełnienia oraz naładuje pozytywną energią.
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Przedstawiamy prace naszych uczniów,
przygotowane z okazji Dnia Ziemi.
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Krzyżówka
1
2
3
4
5
6
7

8

1. Łańcuch górski znajdujący się w Ameryce Południowej.
2. Wyspiarskie państwo-miasto położone w Europie Południowej, na Morzu Śródziemnym.
3. Drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi.
4. Część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi.
5. Państwo we wschodniej Azji położone na wyspach.
6. Państwo położone w Ameryce Północnej, rozciągające się od Oceanu Atlantyckiego na
wschodzie do Oceanu Spokojnego na zachodzie i Oceanu Arktycznego na północy.
7. Miasto-państwo w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim.
8. Państwo w południowo-wschodniej Europie na Bałkanach.
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