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NA WAKACJE ATRAKCJE! (część 1)
To był bardzo ciężki rok nauki, więc przydadzą nam się relaksujące wakacje.
Na dole umieszczam przykłady. :)

Park zabaw

W parku zabaw, mozna znaleźć dużo atrakcji. Od basenu pełnego piłek do zjeżdżalni
wodnych z basenem na końcu. W prawie każdej wakacyjnej miejscowości, znajduje
się taki park. Ja serdecznie polecam jechać do Stegny, ponieważ jest tam mnóstwo
takich parków, w których można mieć niezwykłą zabawę i radość z tego.

Bungee lub tyrolka

Jeśli chcecie przeżyć skok adrealiony, skoczcie na bungee, które serdecznie polecam,
właśnie z tego powodu. Na początek wchodzi się na szczyt wieży, na której osoba jest
przywiązywana do lin. Jest to właśnie bungee. Natomiast, gdy skoczymy lecimy w dół
bardzon długo. na tym, polega tego fenomen ;) Bungee można znaleźć w Gdańsku i
wielu polskich, dużych miastach. Istnieje jeden inny rodzaj bungee, mianowicie
eurobungee. Jest to wielka trampolina, również jest się przywiązywanym do lin i
można skakać wyżej, niż na normalnej trampolinie. Natomiast jeśli wybieracie się na
wakacje za granicę, odwiedźcie Dubaj. Tam możecie zjechać z najdłuższej tyrolki na
świecie, która ma 1 km. 

Więc kończymy już ten artykuł. Każda z nich to niezła zabawa i niezły skok adrealiny.
Serdecznie zapraszamy na te atrakcje, bo mozna mieć z tych atrakcji dużo
wspomnień. My się żegnamy, papa!
- Jakub Dziewulski.kl. 5b
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żNA WAKACJE ATRAKCJE! (CZĘŚĆ 2)
Hej! Dziś pokażę Wam miejsca, w które warto pojechać na wakacje.
Zjeżdzalnia wodna
To jest zjeżdżalnia zamknięta, w której jest woda, która nas
popycha. Można znależć ją w Augustowie, przy Jeziorze Necko.
Polecam to, bo jest wielka frajda .na samym dole znajduje sie mały
basenik .Dodam też, że jest tanio za 5 zjazdów 3-5zł ;)

Gokardy
Gokardy to takie samochody, które nie są tak wyposażone jak
prawdziwe auto. Ma takie biegi  ,,D'' - do przodu, ,,R'' - do tyłu a ,,P''
- stop. Można nim robić różne wyczyny, których nie mogłoby robić
normalne auto. Dodam jeszcze, że można oddalać fotel, a z atrakcji
mogą korzystać starsi, jak i młodsi.

- Igor Wójcik, kl. 5b
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Jak nie nudzić się w czasie wakacji?
W czasie wakacji jest taki dzień w którym nam się nudzi lub nie mamy pomysłu co
robić. Najlepszym sposobem zabicia nudy są gry, różne zabawy, spotkania ze
znajomymi lub rozwijanie swoich pasji.

GRY PLANSZOWE:
Monopoly (są rózne rodzaje)
Dobble
Nie mów TAK nie mów NIE
Nigdy w życiu
Czółko
Chińczyk i wiele innych.
ZABAWY:
Berek
Gra w klasy
Gra w gumę
Chowany
Berek kucany
Berek cukierek
Pomidor
Podchody
Klasy
Berek zamrażajek

Co jest przyczyną nudy?
Chyba największą przyczyną nudzenia się jest nie umiejętność zorganizowania czasu. 
Najlepszą opcją jest myślenie dzień przed następnym co będziemy robić.

KILKA WYZWAŃ:

Pojedź w nowe miejsce
Zrób sobie piknik
Zrób sobie dzień offline (zapomnij o internecie i telefonie)

Julia Szymańczyk, kl.5b
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Artykuł Pożegnalny
Niestety odchodzę za Szkoły nr 2 w Małkini Górnej.
Przeprowadzam się do miejscowości oddalonej o 20km.
To było bardzo fajne doświadczenie, ponieważ to była moja 2
szkoła.
Miałem tu więcej możliwości niż w poprzedniej np.: zajęcia
dziennikarskie, zajęcia plastyczne, po prostu wszystko.
Klasa też była bardzo fajna, będę tą szkołę bardzo dobrze
wspominał.
Mam nadzieję, że będę utrzymywał kontakt z moją klasę.
Miło się dla was pisało, pozdrawiam.

- Gabriel Socik
Kinga Suchodolska
"Do widzenia!"
Niedługo świadectw rozdanie, więc czas na pożegnanie!
Ten rok szkolny nie był łatwy, to przyznajemy.
Jednak za wszystko co przyniósł dziękujemy!
Przeżyliśmy zdalną naukę, opanowaliśmy tą sztukę.
Artykuły pisaliśmy, choć nie zawsze wenę mieliśmy.
Nauki było też nie mało, ale sprostaliśmy temu zadaniu,
Nie było mowy o poddaniu!
Z każdym rokiem rośniemy,
Ale nadal świat oczami dziecka, poznawać chcemy.
Dzisiaj się już z Wami żegnamy, lecz...
Po wakacjach wracamy!
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Kuba Dziewulski
"Opis Najwspanialszych Wakacji"

Dziś jest szkolny dzień wspaniały
Humor uczniów? Doskonały!
Bierzcie galowe stroiki
I świadectwa! Nie piórniki!
A nauka? Powiesz: Nie!
Ja w morzu popływać chcę
Opalać się, budować zamek z piasku
Chodzić popołudniami po rześkim lasku
Stragany, sklepiki i lody włoskie
Śliczne, uliczne klimaty latynoskie
Piękne, pomarańczowe słońca zachody
Jak sok, do którego wpada lód ochłody
Żarzące się fioletem kwiatki
Roślin plażowych czy maków płatki
Frytki jedzone na plaży, przed północą
Widelcem jednym, z Księżyca mocą
Tylko leżaczek i wylegiwać się
Bo wakacje rozpoczynają się!
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