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WAKACJE

Gdy czerwiec dobiega końca
I temperatura znacznie wzrasta,
To sygnał dla młodzieży całej -
Koniec szkoły tuż za rogiem

Koniec już z kartkówkami,
Testy już nas nie obchodzą,
Lektur czytać nikt nie musi,
Na dwór pora wyjść ochoczo.

Pora dla nas to przyjemna.
Obowiązków dla nas brak.
Każdy gotów już jest bowiem,
Ten wakacji poczuć smak.

Julia Gładyś

 MOJE WYMARZONE WAKACJE
Pewnego lipcowego weszła do mojego pokoju mama i powiedziała, że ma dla mnie niespodziankę.
Wstałam z fotela i ruszyłam z zamkniętymi oczami do salonu. Tam otworzyłam oczy i ujrzałam tatę, który trzymał trzy bilety na lot samolotem do Hiszpanii.
Myślałam, że oszaleję. Wzięłam bilety do ręki, by upewnić się, czy to nie sen. Rodzice powiedzieli, że wjeżdżamy za tydzień .Chwilę później  poszłam do
swojego pokoju i w kalendarzu zaznaczyłam dzień wyjazdu. Zaczęło się odliczanie. Dzień przed wyjazdem zaczęłam się powoli pakować, mama mi
pomogła z wyprasowaniem koszulek i spodni. Gdy już byłam spakowana, okazało się, że już po siedemnastej. Szybko położyłam się spać, bo musiałam
wstać o piątej rano. Zaraz po przebudzeniu wyjechaliśmy do Berlina. Jak dojechaliśmy na miejsce, wsiedliśmy do samolotu i myślałam, że już wylecimy, ale
była godzina opóźnienia. Tuż po starcie zasnęłam, obudziłam się na miejscu. Gdy dolecieliśmy do Hiszpanii, zobaczyłam piękny krajobraz. Zobaczyłam, jak
rosną cytryny na drzewie i byłam tym zachwycona, bo cytryny nie rosną w Polsce. Gdy stanęłam przed hotelem, zaparło mi dech w piersiach, po prostu był
oszałamiający , a pokoje jeszcze bardziej. Okazało się nawet, że są 3trzy baseny, kręgielnia, restauracja, kawiarnia i kino. Gdy siedzieliśmy w kawiarni, 
rodzice pili kawę, a ja jadłam lody, spytałam się taty, na ile tu przyjechaliśmy. Tata odpowiedział : ,, Na dwa tygodnie ". Byłam zawiedziona, że pobyt miał
trwać tak krótko. W jeden tydzień zwiedziliśmy wszystkie atrakcje i zakamarki hotelu, a ja poznałam koleżankę, miała na imię Zosia, bardzo się polubiłyśmy.
Dwa tygodnie szybko zleciały i razem z Zosią musiałyśmy się pożegnać. Jeszcze zapytałyśmy się, z jakich miast pochodzimy i okazało się, że z tych
samych, a w dodatku chodzimy do tej samej szkoły, tylko że ona jest nowa i dlatego jej nigdy nie wdziałam. Pożegnałyśmy się i poleciałam do domu. Jak
weszłam do domu przytuliłam kotki i zjadłam z rodzicami kolację.

Weronika Bielińska

Wakacje
- dla mnie najpiękniejsze słowo na świecie! Kiedy
byłam młodsza, moja koleżanka opowiedziała mi
o wypoczynku na jednej z egzotycznych wysp.
Najbardziej utkwiło mi w pamięci, kiedy mówiła,
że pływała z delfinami. Od tamtej pory cały czas o
tym myślę i również chciałabym coś takiego
przeżyć. Marzy mi się piaszczysta, gorąca plaża
nad ciepłym oceanem, gdzie cień rzucają palmy
kokosowe. Co prawda wyjeżdżam zawsze nad
polski Bałtyk, ale pogoda płata mi i moim
rodzicom figle. Niestety moi rodzice nie bardzo
lubią latać samolotami, dlatego nasze podróże
odbywają się autem i nie są zbyt odległe. Dzięki
temu, poznałam już całą Polskę. W tym roku,
udało mi się w końcu namówić ich na podróż
samolotem i lecimy na grecką wyspę Kos. 
Marzenia się spełniają.

Zuza Grochala

  WSPANIAŁE WAKACJE
Pamiętam jakby to było wczoraj... W wakacje poleciałam na ślub mojego wujka do Irlandii, na dwa tygodnie. Najpierw trzeba było dotrzeć do Berlina na
lotnisko, z którego odlatywaliśmy. Lot trwał dwie godziny i był to mój pierwszy. Przy starcie zatkały mi się uszy i trwało to całą drogę, ale jakoś przeżyłam.
Wylądowaliśmy w Dublinie, gdzie czekał na nas wujek. W domu szybko zasnęłam. Gdy się obudziłam, czekało na mnie prawdziwe irlandzkie śniadanie,
które składało się z sadzonych jajek, fasolki w sosie pomidorowym, smażonych pomidorów i pieczarek, bekonu kiełbasek i grzanek. Było ono większe, niż
nasz polski obiad, co było dla mnie szokiem. Do picia dostałam herbatę z mlekiem, którą w końcowym efekcie pokochałam. Kuzynostwo przyjęło mnie z
otwartymi ramionami i nie nudziłam się, choć nie umiem rozmawiać po angielsku. W sobotę moja przyszła ciocia wybrała się na noc do hotelu, ponieważ
panna młoda i pan młody nie mogą się widzieć noc przed ślubem. Na następny dzień po południu odbyła się uroczystość. Jako dziewczynka sypiąca
kwiatki, dostałam specjalną sukienkę i byłam u fryzjera. Przed domem czekała limuzyna, która nas zawiozła do kościoła.  Cała ceremonia odbywała się w j.
angielskim, więc niestety nic nie rozumiałam.. Po wszystkim biała limuzyna zabrała nas do hotelu, w którym odbył się uroczysty obiad, a następnie impreza
weselna.. Mój tata wygłosił przemowę po angielsku. Imprezę wytrzymałam do końca, całą noc przetańczyłam z kuzynem Johnem  lub wjeżdżałam z góry do
dołu windą z koleżanką Millie. Wszystko skończyło się o godz. 3:00, później wszyscy poszli spać. Na następny dzień wróciliśmy do domu wujka i
odpoczywaliśmy. W Irlandii spędziliśmy jeszcze kilka dni i mogę powiedzieć, że ten kraj jest piękny. Mój wujek ma dom w małym miasteczku nad oceanem
zwanym Tramore. Zobaczyłam cudowne klify, kąpałam się w Oceanie Atlantyckim i zaczerpnęłam tego niepowtarzalnego, irlandzkiego klimatu. Kiedy
mieliśmy już wracać do Polski, było mi trochę smutno. 
Była to świetna wycieczka z wieloma atrakcjami . Bardzo dobrze się tam bawiłam, nauczyłam się troszkę języka, spróbowałam tamtejszej kuchni oraz
zobaczyłam kilka cudownych miejsc. Chciałabym tam za niedługo wrócić!

Amelka Kutyła

Wakacje Wercia
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 MOJE CUDOWNE WAKACJE
Ostatnie wakacje były najlepsze w moim życiu.
Od razu po zakończeniu roku szkolnego, razem z
rodzicami i siostrą polecieliśmy samolotem z
lotniska z Poznaniu w kierunku Barcelony. Bardzo
się wtedy cieszyłem, ponieważ był to mój
pierwszy wyjazd za granicę.
  Na miejscu zwiedzanie zaczęliśmy od stadionu
FC Barcelony ,,Camp Nou". To miejsce mnie
najbardziej ciekawiło, gdyż jestem wielkim fanem
właśnie tego klubu. Obok znajdował się trzy
poziomowy sklep z pamiątkami i gadżetami z
logiem FC Barcelony. Kupiłem sobie piłkę,
koszulkę i portfel. Były bardzo ładne.

Następnego dnia zwiedzaliśmy ikonę tego miasta
Sagrade Familie. Jest to bardzo specyficzny
budynek, którego budowa jeszcze się nie
zakończyła. Jak dla mnie na zewnątrz ten
budynek jest bardzo ładny i ciekawy, ale w środku
mi się nie podoba. Widziałem pozostałe znane w
stolicy Katalonii miejsca takie jak salamander w
ogrodach Gaudiego czy La Rambla.
  Podczas tej wycieczki kupiłem jeszcze kilka
fajnych pamiątek z Hiszpanii i próbowałem bardzo
oryginalne i niekoniecznie smaczne hiszpańskie
potrawy. Była to dla mnie niezapomniana
wycieczka a szczególnie cieszyłem się czasem
spędzonym z moja rodziną.

                                                        Jakub Kołłątaj

WYMARZONE WAKACJE
Moje wymarzone wakacje chciałabym spędzić w kraju kwitnącej wiśni, czyli w Japonii. Pragnę zwiedzić stolicę tego państwa, czyli Tokio. Jedno z
największych miast na świecie. Na początku przejechałabym się metrem, które składa się z 13 linii o łącznej długości 312,4 km, przewożącej 8 mln
pasażerów dziennie. Wysiadłabym na stacji w pobliżu sklepu Animate,w którym można kupić anime i mangi. Anime to azjatyckie kreskówki, które są
przeznaczone dla widowni w różnym wieku. Manga to komiks, który pochodzi z Azji, na ich podstawie robi się Anime. W Japonii produkowane są
najpopularniejsze anime i mangi takie jak: Naruto, Death Note, Dragon ball i wiele innych.
  Moim marzeniem jest kupić tradycyjny strój japoński - kimono, kostium ten ma najczęściej kwiatowy wzór dla dziewczyn, a dla chłopaków jest
jednokolorowy.
  Ostatnim najważniejszym dla mnie miejscem do zwiedzenia jest Świątynia Sensō-ji. Mówi się, że  Sensō-ji to najstarsza świątynia w Tokio, bo powstała w
645 roku. Świątynia jest czerwono-czarno-złota, ma stromy dach, w środku palą się kadzidła, jest fontanna.Jeśli ma się szczęście, to można też trafić
na mnicha, który odprawia wewnątrz głównego budynku jakiś tajemniczy rytuał. W dwóch bramach prowadzących do wewnętrznego dziedzińca wiszą
przeogromne papierowe lampiony, przy których koniecznie trzeba sobie zrobić zdjęcie.
  Może przekonam się do sushi  –potrawy złożonej z gotowanego ryżu oraz najróżniejszych dodatków w postaci, przeważnie surowych:owoców morza i
wodorostów, kawałków ryb, warzyw, grzybów, a także omletu japońskiego tofu, ziarna sezamowego, a na pewno spróbuję japońskich słodyczy i
przezroczystej coli.
  Bardzo liczę, że w przyszłości pojadę do tego niezwykłego kraju, poznać jego kulturę, ciekawe miejsca i interesujących ludzi..

Zuzia

                                          WAKACJE NA RODOS
   Podczas ostatnich wakacji odwiedziłam grecką wyspę Rodos.
   Rodos nazywana jest "wyspą róż" ze względu na bogatą roślinność i obecne w każdym zakątku kwiaty. Na wyspie jest mnóstwo uroczych zatoczek,
pięknych plaż z ciepłym morzem, są tam też niewielkie góry po których swobodnie wypasają się kozy.Stolicą wyspy jest miasto o tej samej nazwie.
Największa atrakcją turystyczną Rodos jest Stare Miasto, które okalają średniowiecze mury. Przechadzając się wąskimi uliczkami ,które nie zmieniły się od
stuleci można poczuć się jak w średniowiecznym Rodos .Poza murami leży port Mandraki ,gdzie u jego wejściu jak głoszą podania ,stał 32 metrowy posąg
Heliosa. W starożytności Rodos nazywana była wyspą boga Heliosa. Drugą miejscowością , którą należy odwiedzić jest starożytne miasto Lindos. Na
wysokiej skale leży tam akropol ,na którym znajdują się świetnie zachowane antyczne kolumny ,oraz ruiny świątyni Ateny .Na szczyt akropolu można wejść
pieszo lub dojechać Lindos taxi, czyli osiołkami .Z góry rozlega się piękny widok na okolicę .
Oprócz zwiedzania ,miałam czas na odpoczynek. Na terenie hotelu znajdował się wielki basen. Obok basenu wiły się zakręcone zjeżdżalnie,jedne były
dłuższe a inne krótsze. Niektóre były nawet całkowicie proste. Nie licząc hotelowego basenu ,było też morze. Dzięki temu, że wzięłam maskę do pływania
mogłam snurkować. W morzu mieszkało mnóstwo ryb, które kryły się między podwodnymi skałami. Raz udało mi się zobaczyć nawet kraba.
   Bardzo polecam podróż na wyspę tę uroczą wyspę. Jest tam wiele ciekawych miejsc do zwiedzenia i mnóstwo okazji do dobrej wakacyjnej zabawy.

Sara Błaszczak VB

Wakacje Monia
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                       AUSTRAIA - MOJE WYMARZONE WAKACJE

Australia - moje wymarzone wakacje. Chciałam nadmienić, że w wieku 3 lat już byłam na tym urokliwym kontynencie, ale niestety nie za wiele z tej podrózy
pamiętam. Jedyne wspomnienia jakie mam to zdjęcia z tego okresu czasu. Pamiętam, że najlepszą atrakcją było to, że podróżowaliśmy w kamperwanie.
Dlatego też bardzo pragnę pojechać tam ponownie jako już prawie nastolatka i przeżyć niesamowitą przygodę.
ednym z moich marzeń jest chęć poznania podwodnego świata największych na świecie raf koralowych. Chciałabym zobaczyć egzotyczne zwierzęta w
postaci uroczych koala, skaczących kangurów, skrzeczących kakadu oraz kolorowych papug. Również na mojej liście znalazły się do zwiedzenia
pustynie,sawanny,lasy równikowe oraz największy park świata - Kings Park. Do tego piękne plaże, błękitna woda i słońce przez większa cześć
roku.Wspaniale by było odwiedzić Park Kakadu , gdzie można obserwować krokodyle w ich środowisku naturalnym oraz zobaczyć słynne wodospady. 
Australia jest idealnym miejscem na wymarzone wakacje i poznanie smaku przygody życia ponieważ możemy korzystać z wielu sposobów aktywnego
wypoczynku, panuje tam łagodny klimat, idealna pogoda, słonce, wspaniała bezstresowa atmosfera i pozytywna filozofia życia samych Australijczyków,
wiecznie uśmiechniętych, życzliwych i gościnnych.

MAŁA PODRÓŻNICZKA

MOJE WSPANIAŁE WAKACJE
   Wakacje to czas wolny od szkoły. Można wypocząć, nie trzeba chodzić do szkoły i zajęcia dodatkowe. Pełne leniuchowanie, które tak bardzo lubimy.
Robimy tylko to co dostarcza nam radość i zabawę. Wielki odpoczynek od obowiązków. 
  I tak było w moje poprzednie wakacje. Na początku, czyli w lipcu wyjechałam z moją rodziną do pięknej Chorwacji. Pogoda bajeczna. Słońce codziennie.
Szmaragdowe morze tak ciepłe, że z bratem szaleliśmy całe godziny w wodzie. Pływaliśmy na materacach, nurkowaliśmy zdobywając kolejne muszelki i
kolorowe kamyczki. Popołudniami spędzaliśmy w basenie, pływając i grając w piłkę. Wieczorami razem z rodzicami zwiedzaliśmy pobliskie, malownicze
miasteczka. Czas mijał bardzo sympatycznie i niestety szybko. Bo to co dobre szybko się kończy. W sierpniu odwiedziłam mojego wujka we Wrocławiu.
Spotkałam się z kuzynostwem. Tam dopiero była zabawa. Rodzina mieszka nad pięknym jeziorem wśród łąk i lasów. Biegaliśmy wszędzie przy tym dobrze
się bawiąc. Najlepsze były wieczorne ,,podchody’’. Zabawa ta polega na ściganiu jednej grupy osób przez drugą i wykonywaniu po drodze różnych zadań.
   To był wspaniały wyjazd . Reszta wakacyjnych dni upływała spokojnie. W upalne dni z dziadkami i bratem odwiedzaliśmy Bałtyk. Byliśmy na latarni w
Świnoujściu. Jej wielkość robi wrażenie. Jest najwyższą tego typu budowlą nad naszym morzem. Ostatnie wakacje uznałam za moje najlepsze. Jednak
zobaczymy co przyniosą kolejne. A te już za miesiąc. Nie mogę się ich doczekać.

MIŁOŚNICZKA WAKACJI

Australia AustraliaPodróżniczka Podróniczka
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