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   Zakończenie roku szkolnego to czas szczególnie 

radosny dla uczniów. Przerwa w szkolnych 

obowiązkach, jak i zbliżająca się piękna, słoneczna 

pogoda, pozwala nam nabrać energii na kolejny 

rok nauki.  

      Ten rok szkolny był “wyjątkowy”, ponieważ 

mogliśmy uczestniczyć w nim stacjonarnie, a nie 

zdalnie. Pozwoliło to nam zacieśnić relacje z 

kolegami ze szkoły i lepiej się poznać.  

      Z pewnością wielu z nas w okresie wakacyjnym wyjedzie na wakacje lub  podejmie 

pierwszą pracę.  

      Podczas wakacji zawsze pamiętajmy o bezpieczeństwie- tak samo w pracy, jak i na 

wyjazdach. Zawsze stawiajmy swoje zdrowie i życie na pierwszym miejscu, ponieważ 

mamy je jedno. Nie szukajmy poklasku wśród innych i kierujmy się własnym rozumem.  

      Podczas tego okresu, mimo że jest on wolny od nauki w szkole, to warto nabywać 

wiedzę i doświadczenie w dziedzinach, które nas interesują. Cały czas się rozwijajmy i 

wierzmy w swoje możliwości, starajmy się poszerzać nasze horyzonty i poznawać 

wartościowych ludzi.  

 

Jeśli jeszcze nie wiecie lub nie możecie się zdecydować, gdzie wyjechać na wakacje 

przedstawiamy kilka propozycji. 

Kraina tysiąca jezior oraz idealne miejsce dla odpoczynku ciała i duszy. 

 Spokój, cisza i klimat tamtejszych okolic jest niepowtarzalne. 

 Czasem zdaje się, że czas płynie tam znacznie wolniej niż w centrum 

 zabieganego i pełnego ruchu miasta. 

 

 

 

 

 



Z kolei, jeśli planujecie wyjazd gdzieś za granicę, weźcie pod uwagę Hiszpanię. 

Wspaniała pogoda, malownicze plaże oraz brak pośpiechu, kuszą do zwiedzania. 

Oczywiście znajdzie się też tam coś dla fanów architektury i zabytków, idealnym 

przykładem jest kościół Sagrada Família. Jego budowę rozpoczęto ponad 720 lat temu i 

dalej jej nie ukończono. Obiekt ten znajduje się na liście dziedzictwa UNESCO. 

 

Doceńmy również docenić atrakcyjność miasta, w którym 

mieszkamy. W wolnej chwili warto zwiedzić miejsca, w których 

jeszcze nigdy nie byliśmy oraz zagłębić się w historię miasta, w 

którym na co dzień żyjemy. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 



SPOKOJNYCH, UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI 
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