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Numer 5. maj/czerwiec 
(rok szkolny 2020/21) 

 

 

Witamy! 

Mamy zaszczyt zaprezentować ostatni 

numer szkolnego „Szkiełka” przed 

wakacjami!  

 
Miłej lektury!  

 

Udanego wypoczynku! Do zobaczenia w 

przyszłym roku szkolnym 😊  

  

  

  

W numerze:  
„Co robić w wakacje?” 

Smartfonik i pradziadek 

50 pomysłów na nudę 

Rusz głową! 

Filmowe wakacje 

Czy łatwo jest być sobą? 

Kalendarz 
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„Co robić w wakacje?” 

 Wiele rodzin zadaje albo już zadało sobie to pytanie. A jakia jest na nie 

odpowiedź? Dzisiaj postaramy się zadowolić zostających w kraju. 

Podzieliłem ten artykuł na 3 kategorie, a każda będzie miała 2 propozycje. 

Kategorie to: „Nad morzem”, „W góry” oraz „W kraju”. Zapraszam. 

CZĘŚĆ PIERWSZA: NAD MORZEM 

Większość Polaków właśnie nad morzem spędza urlop na 

zatłoczonych plażach, najeżonych puszkami po różnych napojach, jednak są 

wyjątki. Oto one: 

Kąty Rybackie: Rok temu sam je odwiedziłem, co było świetnym 

przeżyciem. Rozmiar wioski, odległość do Krynicy morskiej, czyste 

i praktycznie puste plaże czynią to miejsce idealnym miejscem na 

wypoczynek.  

Międzyzdroje: Aleją gwiazd, aleją gwiazd jedziemy. Ja drogę znam i kończy 

się tutaj. Proszę państwa w tym nadmorskim mieście znajduje się polska 

Aleja gwiazd. Dodatkowo ma dobre plaże. 

CZĘŚĆ DRUGA: W GÓRY 

Reszta rodaków, którzy nie wygrzewają się na plaży muszą wybrać: W kraj 

czy w góry? 

Tu coś dla tych, którzy wybrali odpowiedź B. 

Wisła: Proszę Państwa 101 metrów i piękne lądowanie w tym pięknym 

mieście, domu Adama Małysza. Miasto znane z Małysza ma jednak swoją 

drugą stronę. Dolina białej Wisełki czy zabytkowy Park Przygód to tylko 

jedne z wielu atrakcji tego miejsca. 

Jezioro Solińskie: W Bieszczadach nie trzeba tylko chodzić po górach, 

można też zwiedzać elektrownię na tamie w Solinie. Albo wybrać się na rejs 

statkiem po jeziorze. Solin jest pełny możliwości! 

CZĘŚĆ TRZECIA: W KRAJ 

To znaczy, że nie w góry, nie na plaże, lecz nad jezioro lub do lasu. 

Krótko mówiąc Podlasie i Mazury. 

Ryno: W Rynie znajduje się piękny zamek, drugi co do wielkości posterunek 

krzyżaków. Dziś jest tam luksusowy hotel, basen i kręgielnia! A na jeziorze 

Ryńskim są aż 3 wyspy. Jedna z nich – „Ptasia Wyspa” jest domem 

12 rodzajów ptaków i największą kolonią mew śmieszek. 

Mechowo: Ta kaszubska miejscowość skrywa w sobie piękną jaskinię – 

grotę Mechowską. Trasa po niej zajmuje kilka minut i niestety jest płatna. 

Dobre do odwiedzenia, gdy jest się przejazdem. 

Mam nadzieję, że pomogłem z wyborem miejsca na wczasy. 

Chochlik Pisarek robi się głodny, więc zrobię mu trochę zupy, a Wy 

trzymajcie się i papa. 

        - Krzyś 
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Smartfonik i pradziadek  
 

  Po ostatnich wydarzeniach smartfonik źle się czuł. 

Pojechał z pradziadkiem do szpitala, gdzie był Pan Kleks. Pan Kleks 

przywitał gorąco smartfonika i jego pradziadka.  

 Trzy miesiące później… Smartfonik na szczęście wyzdrowiał. 

Nadeszły wakacje. 

- Dziadku, już wakacje! - ucieszył się 

iPhonek. 

- Cieszysz się? 

- Oczywiście!  

- Że nie? Czy że tak? 

- Oczywiście, że tak!!! 

- Co będziesz robił w wakacje? - zapytał z zaciekawieniem 

pradziadek. 

- A… zmienię sobie tapetę i będę jeździł na rowerku. 

- A co na początku? 

- Eee… na początku… pojeżdżę na rowerze. Zacznę od jutra. 

 Kiedy nadeszły wakacje, 

smartfonik poszedł na hulajnogę 

elektryczną. Wnuczek założył 

kask. Niestety, gdy jedździł, 

zagapił się i przewrócił, ponieważ 

zobaczył w sklepie obok bardzo 

fajną, nową i nowoczesną 

hulajnogę. Jego elektryczna 

hulajnoga zderzyła się z słupkiem. 

Tym sposobem, smartfonik potłukł sobie szybkę.  

- Dziadziusiu! - zawołał smartfonik. 

- Co się stało? - spytał pradziadziuś. 

Od tego dnia, smartfonik przez całe 

wakacje leżał w łóżku. Całe Jego wakacje 

były prawie zmarnowane. Smartfonik w 

łóżku zmienił swoją tapetę. Nie chciał 

jednak zmarnować całych wakacji. 

 

KONIEC 
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1.Zrobienie lodów 

2.zrób kartkę/obraz na płótnie 

(Obrazek 4) 

3.rób sobie zdjęć w każdym 

momencie, pod wieczór 

wybieranie  

4.zrób ognisko i upiecz pianki 

5.najlepsze z nich i je drukowanie 

6.domowe SPA 

7.pidżamaday 

8. idź na bardzo długi spacer 

9.fitness 

10.domowy „MASTERCHEF” 

11.karaoke 

12.dzień filmowy/serialowy 

13.pidżama party 

 

14.zaprojektuj swoją suknię ślubną 

15.jedna osoba robi drugiej śniadanie do łóżka 

16.zamienić się dniem z drugą osobą 

17.pomalować się w stylu lat 80, 90 (XXw.) 

18.jedna osoba zaczyna opowiadać historię, 

a druga musi ją dokończyć 

19.make-up z zamkniętymi oczami 

20.ubrać się jak chłopak i pójść tak, np. do sklepu 

21.cały dzień na podwórku/w ogrodzie 

22.upiecz ciastka 

23.wyprowadź psa sąsiadów (za darmo) 

24.wstać na wschód słońca i go oglądać 

25.tańcz w deszczu na boso 

26.zrób lemoniadę (arbuzową, cytrynową, itp.) 

27.poćwicz jogę w ogrodzie 

28.bądź na basenie cały dzień (jeśli będzie to możliwe) 

NUDZI CI SIĘ W WAKACJE? 

OTO 50 POMYSŁÓW CO MOŻESZ ROBIĆ SAMEMU LUB Z PRZYJACIÓŁKĄ PRZEZ 

TEN CZAS: 
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29.poopalaj się w ogrodzie 

30.zrób popcorn, nachosy i obejrzyj swój ulubiony film 

31. zrób pokaz mody ze swoich 

ubrań 

32.bitwa na balony wodne 

33.zrobienie pikniku i 

wypatrywanie kształtów, 

zwierząt, itp. w                  

chmurach 

34.w kartonie jest rzecz i nie wiedząc czego dotykasz 

zgadujesz co to 

35.Zrobienie sesji zdjęciowej przy zachodzie słońca 

36. pomaluj paznokcie 

37. śpij na trampolinie 

(obrazek 1)  

38. pościel&wiatrak 

(obrazek 3) 

39. śpij w namiocie (obrazek 2)  

40. pofarbuj końcówki włosów 

41. zrób swojej przyjaciółce koncert dla śmiechu  

42. długa wycieczka 

rowerowa/jeżdżenie na 

rolkach po okolicy 

43. zrób mini imprezę, 

zaproś koleżanki, 

sąsiadki, itp. 

44. pograj z kimś w siatkówkę, koszykówkę, w co tylko 

chcesz!  

45. zrób (np. tosty) w trzech różnych odsłonach- słone, 

słodkie i… niech działa Twoja wyobraźnia! 

46.naucz się jakiejś piosenki na 

pamięć 

47. zjedz pięć lodów w jeden dzień ;) 

48. zrób pizzę dziwnego kształtu 

(Obrazek 5) 

49. uszyj coś, nawet dla młodszej siostry lalki  

50. tańcz w grze Just dance, a jak jej nie masz to puść 

wybraną piosenkę na youtube, wpisz (np. Just dance- 

Maron 5 ) i wyskoczą Ci filmiki. 
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                                              Rusz głową! 
                                                                       

 

     WAKACYJNE ZABAWY 
 

 

 

1. Jest zielona, latają na niej motyle i inne owady, jest to … 

2. Czwarty miesiąc w roku nosi nazwę … 

3. Mają pióra i latają, to są … 

4. Jak jest ciepło, wychodzimy na … 

5.Często wieje ciepły, wiosenny … 

6. Na ochłodę pijemy, zwykle cytrynową … 

7. Wiosną pąki na drzewach … 

 

 

 

 

HASŁO: ……………………………………………………….. 
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I HASŁO: ……………………………..      ……………………….. 
Podpowiedź: są to dwa słowa 

 
Zosia Stolarska VI b 

https://pngimg.com/download/47494
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Najlepsze filmy familijne na wakacyjne 

wieczory:  

1. Ohana Najcenniejszy Skarb 

2. Dzień Na Tak  

3. Dwóch Ojców 

4. A Week Away 

5. Spongebob film Na Ratunek 

6. Wyprawa Na Księżyc 

7. Enola Holmes 

8. A Whisker Away 

 

        - Asia  

  

 

 

 

 

 

Czy łatwo jest być sobą?  
Hej! Z tej strony Ola z klasy 6c. Mam 12 lat. W wolnych chwilach 

lubię jeździć na rowerze, słuchać muzyki lub grać w gry. Często gram na 

konsoli Xbox i w gry planszowe. Nie mam żadnego zwierzątka, lecz w 

przyszłości chcę mieć pieska. Nauka idzie mi w miarę dobrze, chociaż nie 

lubię się uczyć (chyba jak większość uczniów). Nie mam ulubionego 

przedmiotu. Jednak najtrudniejsza jest dla mnie biologia. Lubię szkołę, 

ponieważ spotykam się z przyjaciółkami. Nie lubię, bo są sprawdziany. 

Mieszkam blisko szkoły, do której chodzę pieszo lub jeżdżę na hulajnodze. 

Uwielbiam Wieżę Eiffla. Chciałabym kiedyś odwiedzić Paryż i wejść na 

wieżę. To moje ogromne marzenie. Dla mnie łatwo jest być sobą. Zawsze 

jestem sobą i nigdy nikogo nie udaję. ☺ 

 

 

       Hej! Z tej strony Marika. Dzisiaj kilka słów o tym, czy łatwo być sobą. 

Zacznijmy od tego, że mam 13 lat i chodzę do szóstej klasy. 

Powiedziałabym, że nauka idzie mi sprawnie, ale czasami do niektórych 

tematów muszę się bardziej przyłożyć. Przez tą całą pandemię uczę się  

zdalnie i większość czasu spędzam w domu. Nie jest to łatwe. Bardzo 

brakuje mi kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami . Mam nadzieję , że 

niedługo nadrobimy tą rozłąkę . Dobrze, skończmy na razie ze szkołą i 

przejdźmy do hobby. Uwielbiam rysować. Od dziecka sprawiało mi to 

ogromną radość . Czuję, że wtedy się uaktywniam i odstresowuję .To tak 

jakbym przenosiła się w inny wymiar. Nie ma problemów, jestem tylko ja i 

moja wyobraźnia. Z pasji bardziej przyziemnych ,gdzie muszę być bardziej 

zdyscyplinowana ,a nie bujająca w obłokach jest pływanie .Na basenie czuję 

się jak ryba w wodzie. I choć często brakuje mi sił, żeby przepłynąć kolejną 

długość , to kocham ten sport. Przykro mi się robi, jak słyszę, że zajęcia są 

odwołane. Ostatnio, niestety dosyć często mnie to spotykało,  ze względu na 
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panujący lock down. No cóż takie czasy. Na koniec wspomnę, że jestem 

alergiczką .Mam za sobą już pięcioletnie odczulanie i ciągle muszę uważać 

na to co jem i czy wzięłam leki .Wszystkiemu winna jest brzoza ,a 

dokładniej jej pyłki, które reagują krzyżowo z niektórymi pokarmami .Jest 

to sytuacja zupełnie niezależna ode mnie i tu na pewno nie jest łatwo być 

sobą. Wolałabym być zdrowa i ciągle mam nadzieję, że może z wiekiem 

wyrosnę z tej choroby. Z drugiej strony tłumaczę sobie, że są dzieciaki ,które 

mają gorsze schorzenia. Także nie ma co marudzić.  Podsumowując myślę, 

że to jacy jesteśmy nie do końca zależy tylko od nas. Tu czasami los płata 

nam figla .Bo, czy gdybym miała wybór, chciałabym być alergiczką? 

Oczywiście, że nie. Czy lubię okres dojrzewania? Na tym etapie 

niekoniecznie .I tutaj dosyć trudno jest być sobą. Natomiast ,kiedy dostaję 

dobre oceny .Słyszę ,że mam talent ,pięknie rysuję ,świetnie pływam. Wtedy 

jestem z siebie dumna i jest mi bardzo miło. I to są sytuacje , kiedy bardzo 

łatwo jest być sobą. Wydaje mi się ,że najważniejsze jest to by polubić siebie 

ze swoimi wadami i zaletami. Zaakceptować to jakim się jest. Starać się być 

dobrym człowiekiem. Wtedy na pewno łatwiej będzie być sobą. 

Cześć, mam na imię Asia i chodzę do 6B. Zazwyczaj piszę artykuły 

z moją przyjaciółką Zosią o książkach i filmach ponieważ bardzo dużo ich 

oglądamy. Mam kota śnieżkę kupiłam sobie ją z pieniędzy z komunii, jest 

to rasa ragdoll z przetłumaczenia tej rasy na polski oznacza to „szmaciana 

lalka” ponieważ jak się podnosi na ręce właśnie tą rasę to wyglądają jak 

waśnie takie szmaciane lalki. Mam też dwóch braci Kajetana i Piotra. 

Piotrek jest moim rodzonym bratem i ma siedem lat, Kajetan ma roczek i jest 

moim przyrodnim bratem. 

To ja, Krzysiek z 6d. Zwykle piszę artykuły z cyklu dookoła świata. 

Ale na zwykłych zajęciach jestem klasowym mądralą. Przez jakiś czas 

miałem nawet oficjalnie ksywę „Kujon”. Matma i angielski to moje koniki, 

lecz pisanie też jest ciekawe. Bycie kujonem nie jest jednak tak różowe jak 

to się wydaje. Każdy w klasie na ciebie liczy, masz dużo stresu i mało czasu 

dla siebie. Chciałbym takich miesięcznych wakacji od bycia prymusem, ale 

owe wakacje dopiero pod koniec czerwca. Jednak jest mi w miarę dobrze 

z byciem nim. Mam typowe hobby. Trudno we mnie wcisnąć nową książkę, 

lecz gdy się wczytam, to mogę czasami zasuwać 300 stron dziennie. Lubię 

też grać w gry komputerowe: Minecraft, Scrap Mechanic, TF2 i wiele 

więcej. Mam zwierzątko, świnkę morską o imieniu Czadzik. Dostałem ją na 

9 urodziny, a teraz mam 12, więc ma 3 lata z hakiem. Mieszkam blisko 

szkoły.   
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