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Na majówkę, na majówkę,
razem z mamą, razem z tatą
na wędrówkę.
Tam gdzie łąka,
tam gdzie las,
gdzie nie było
jeszcze nas,
na majówkę na wędrówkę.

(Wanda Chotmska Na majówkę )
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    Najoryginalniejsze miejsca na     
                    majówkę!

M O J A   M A J Ó W K A

Miejsca, w które warto się wybrać na
majówkę!

Większość osób gdzieś wyjeżdża na
majówkę. Niektórzy jadą nad polskie morze
czy w góry. Jednak w tym artykule zajmiemy
się ciekawymi miejscami na majówkę w
Polsce! Podamy kilka propozycji gdzie można
spędzić majówkę w naszym kraju.

1.  Kaszuby - otacza nas tam masa lasów, pól
i jezior. W pięknych wioskach ludzie dalej
mówią w swoim tradycyjnym języku, a śpiew
ptaków zdecydowanie przewyższa 
nawoływanie plażowych sprzedawców.
2.  Półwysep Helski – cieniutki pas lądu, na
którym nie ma znaczenia, gdzie
zamieszkamy, ponieważ z prawie każdej
strony jest plaża.
3.  Bory Tucholskie – jeden z największych
borów sosnowych w Polsce. Zachowały się
tutaj fragmenty pierwotnej puszczy.

         Dnia 30.04 pojechałam z rodziną na majówkę nad
polskie morze w odwiedziny do naszej dalszej rodziny.
Zajechaliśmy do miejscowości Pustkowo niedaleko
Pobierowa.
Nasz każdy dzień w Pustkowie często wyglądał podobnie.
Pierwszego dnia pojechaliśmy na przejażdżkę rowerową
do Dziwnówka (około 15km od Pustkowa). Zjedliśmy tam
obiad i wróciliśmy na miejsce. Następnie poszliśmy na
dwór, gdzie odbywał się grill. Kolejnego dnia również
wybraliśmy się na przejażdżkę rowerową, tym razem do
Rewala. Po zjedzeniu obiadu i powrocie z Rewala
przeszliśmy się do Pobierowa. W przedostani dzień też
pojechaliśmy na wycieczkę rowerami, ale do Pogorzelicy.
Zjedliśmy tam obiad i pojechaliśmy jeszcze znowu do
Pobierowa. Ostatniego dnia poszliśmy pieszo do
Pobierowa do parku linowego. W niedzielę wieczorem
wróciliśmy do domu.
To był naprawdę fajny wyjazd. Mam nadzieję, że za rok
uda się nam znowu przyjechać do Pustkowa.
Aleksandra Wolska, VII c

4. Szklarska Poręba – idealne miejsce do
aktywnego wypoczynku. Można tam, np.
pospacerować po górach.
5.  Kołobrzeg – każdy znajdzie coś dla siebie
tutaj. Kusi mnogością atrakcji i morzem.
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W GÓRSKICH KURORTACH

Na majówce skusiłam się na kupno nowej książki, która byłaby idealna na
te wiosenne wieczory. Będąc w księgarni, zauważyłam znany mi już tytuł
książki ,,P.S Wciąż cię kocham". Znałam już ten tytuł, ponieważ czytałam
poprzednią część tej książki (,,Do wszystkich chłopców których kochałam")
i naprawdę mi się podobało. 
Jadąc na majówkę specjalnie schowałam tę książkę do walizki, a nie do
bagażu podręcznego,  żeby nie móc jej przeczytać podczas jazdy, bo
przecież kupiłam tę książkę z zamysłem czytania je w wiosenne wieczory.
 Każdego wieczoru czytałam książkę dopóki nie robiłam się senna,
ponieważ książka jest ciekawa, ale koniecznie przed jej kupnem trzeba
zapoznać się z jej poprzednią częścią, aby móc zrozumieć losy bohaterów
w tej części. 

Książka opowiada o dalszych przeżyciach Larry Jean, która kiedyś przez
przypadek wysłała listy miłosne do chłopaków, którzy jej się w przeszłości
podobali. I kiedy już miała chłopaka i jej życie się unormowało, to zgłosił się
chłopak z listu i tak zaczął się znów bałagan w jej życiu.
Moim zdaniem druga część książki jest lepsza od pierwszej, ale to już
kwestia indywidualna. Teraz pozostało mi czekać na 3 część, abym miała
co robić w letnie wieczory.

Zuza Bajek

Na majówkę, wybrałam się razem z rodzicami do miasta, o którym jeszcze
nigdy nie słyszałam. Było to Międzybrodzie Bialskie. Na początku miałam
mieszane uczucia co do tej miejscowości, ale po przybyciu do celu  moje
wątpliwości minęły, a głowę zajęły piękne widoki. Z pensjonatu, w którym
byłam z balkonu dostrzegłam jezioro, które otaczało góry. W pierwszy dzień
pojechaliśmy do miejscowości Żywiec, która nie było oddalona daleko od
nas. Tam podchodziliśmy po mieście i poszliśmy na pizzę, która podbiła
moje serce. Była to prawdziwa włoska restauracja, gdzie podawali
prawdziwe pyszne włoskie dania. 
Następnego dnia wjechaliśmy na górę, której nazywy niestety nie
pamiętam, aby podziwiać piękne widoki z innego kąta widzenia. Było tam
cudownie. 
Następnego dnia wybraliśmy się do Tychów, gdzie był wielki, nowoczesny
aquapark. Jedną z najlepszych dla mnie atrakcji były sztuczne fale, dzięki
czemu mogłam się poczuć jak nad morzem. Były tez zjeżdżalnie wodne, z
których z chęcią korzystałam. Podobało się nie też, że był basen na dworze
i można było wejść  w środku.Wrażenie zrobiły na mnie krople deszczu w
momencie, gdy gorąca woda parowała. Jednak najbardziej podobało mi się
w tym aquaparku, że można było sobie tam kupić lody i jeść przy basenie.
Niestety nadszedł ten dzień, kiedy trzeba było wracać do domu. Miło
wspominam ten wyjazd.
Zuza Bajek

K S I Ą Ż K A    N A     M A J Ó W K Ę
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            JAK PRZETRWAĆ             
 MAJÓWKĘ W DOMU

Majówkę można spędzać na wiele sposobów. Można gdzieś wyjechać,
pójść  i przeżyć przygodę, ale co jeżeli nam coś wyskoczyło i musimy
zostać w domu. W tym artykule dowiesz się, jak aktywnie  spędzić majówkę
w domu:

1. Wspólnie z rodziną możesz grać w gry planszowe, ale możesz też grać
w gry terenowe typu podchody, berek itd.

2. Spotkaj się z przyjaciółmi, którzy też zostali w domu, pójdź na pizzę,
pograj na konsoli, porozmawiaj.

3. Jeśli jesteś typem samotnika, to  równie dobrze możesz oglądać swój
ulubiony film lub serial i przy okazji jeść paluszki lub inne przekąski typu
kisiel, galaretka, jogurt itd.

4. Zorganizuj sobie wspólnie z rodziną i przyjaciółmi wycieczkę rowerową
lub wędrówkę krajoznawczą po swoim mieście.

5. Zrób generalne sprzątanie pokoju, sprzątnij swój pokój, a może przy
okazji znajdziesz jakąś  ulubioną zabawkę z dzieciństwa, o której istnieniu
zapomniałeś

Mam nadzieję, że moje rady pomogą ci przetrwać majówkę w domu. .

Tymoteusz Krakowski 

SZTUKA NOWOCZESNA NA
SPOSÓB   JULKI

Kilka dni temu stwierdziłam, że muszę zrobić coś ciekawego w moim życiu..
Kwietniowa nuda, brak szkoły i obowiązków spowodował, że zaczęłam
zastanawiać się nad sobą. W kolejnych dniach doszłam do wniosku, 
że interesuję się malowaniem i sztuką, dlatego  namalowałam
obraz. 
Jest to dość specyficzne dzieło pt."Różnorodność".  Przedstawia
ono różność ludzi. Czasami  na ulicy możemy zobaczyć człowieka,
który jest wyśmiewany z powodu swojego wyglądu, bardzo mi się
nie podoba to, że ktoś może być tak okrutny wobec drugiego
człowieka. 
Rozmazane oko przedstawia różne skazy i blizny na twarzy. Piegi
przedstawiają różne typy cery. A może ktoś dopatrzy się czegoś
innego?
Julka Krakowska
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MOŻNA NUDZIĆ SIĘ JAK MOPS...

Julia Krakowska
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