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WITAMY PO WAKACYJNEJ PRZERWIE W NOWYM
SKŁADZIE REDAKCYJNYM.

Przedłużamy wakacyjny czas wspomnieniami z
tego okresu. 

Uczniowie naszej szkoły podzielili się z nami
wakacyjnymi pozdrowieniami, listami, a nawet

wierszem ;) 

Zapraszamy!



Wspomnienie wakacji 

Babie lato spotkałem dzisiaj na spacerze

I wspomnienia wakacji ucieszyły mnie szczerze. 

Chwile pełne beztroski czy zabawy bez końca, 

Uciekałem jedynie od czego?-od słońca! 

Ktoś powie, że wakacje to ucieczka od szkoły, 

Ale nie od nauki, powie huncwot wesoły. 

Wie, że mewa nad morzem znakomicie poluje. 

Mikołajek nadmorski to roślina chroniona, 

A gdy flaga czerwona – kąpiel jest zabroniona! 

Czy to czas zmarnowany? Nicpoń nic się nie uczy? 

Szkoła ważna, potrzebna, nauczyciel coś mruczy… 

Rację ma nauczyciel, ale każdy dopowie, 

Gdy nie będzie wakacji, to jest końca zapowiedź! 

Jeśli dzieci kochają czas wolny, wakacje, 

Janusz Korczak i dzieci – wszyscy mają tu rację. 

Pozwól więc nauczycielu, jeden raz albo drugi, 

By wakacje być mogły, choćby w weekend…ten długi! 

Będą kochać uczniowie i wakacje i szkołę, 

A nie mówi tego przecież uczniowskie pachole. 

(Gelardi Giovanni, kl IV a)





Bułgaria, 20.08.2018 r. 

Droga Anastazjo!

Nie  rozmawiałyśmy  przez  miesiąc,  wiec  postanowiłam  do  Ciebie
napisać. 

Jestem na wakacjach w Bułgarii  z  rodzicami i  bratem.  W hotelu
poznałam kilka dziewczynek w naszym wieku. Jednak najbardziej lubię
się bawić  z  Zosią,  Basią,  Hanią i  Małgosią.  Dziewczyny  również
przyjechały  z  rodzicami,  są z  Poznania.  Szkoda,  bo  to  daleko  a  są
naprawdę sympatyczne. Też byś je polubiła. 

Codziennie chodzę na basen, nad morze, a wieczorami spacerujemy
po promenadzie.

Jemy tutaj  dużo ciekawych rzeczy  na przykład:  rekina,  kalmary,
paprykowe pomidory, deserowe łódki. 

Wieczorami  razem z bratem i nowymi koleżankami chodzimy na
mini disco. Szkoda, że Cię tu nie ma, jestem pewna, że by Ci się spodobało.



A Ty gdzie pojechałaś na wakacje? Co u Ciebie słychać? Denerwujesz
się przed rozpoczęciem nauki w czwartej klasie? Zadzwonię do Ciebie po
powrocie do domu. Mam dla Ciebie przepiękną muszkę prosto z morza.  

Ściskam bardzo mocno! 

Zosia

(Zosia  G., kl. IV b)

Warszawa,14.08.2018 r.

Droga Kamilo!

Dziękuję  za Twój ostatni  list.  Jestem na wycieczce w Warszawie  i
chciałabym Ci opowiedzieć, co tutaj robię. 

Wczoraj  byłam w Pałacu  Kultury  i  Nauki.  Z  tarasu  widokowego
oglądałam panoramę miasta.  Potem pojechałam metrem nad Wisłę,  aby
zobaczyć  warszawską  Syrenkę.  Płynęłam  statkiem  po  Wiśle.  Następnie



zwiedziłam Zamek Królewski  i  Łazienki  Królewskie.  Ostatnim miejscem
były Złote Tarasy, gdzie troszkę zaszalałam na zakupach. 

O wszystkim opowiem Ci,  gdy się spotkamy w szkole.  Co u Ciebie
słychać? 

Ściskam i całuję! 

Malwina

PS. Mam dla Ciebie niespodziankę! 

(Malwina K., kl IVb)

PRAWA DZIECKA!!!


