
  „Czas na wakacje” 
 
Wakacje to jest miły czas. 
Nic nie trzeba robić, 
tylko bawić się i grać. 
Kopać piłkę, lody jeść, 
o szkole nie myśleć,  
fajna jest to rzecz. 
Popołudnie wolne, 
rower idzie w ruch. 
Z moim przyjacielem 
pojedziemy w góry znów. 
 
   Łukasz Dulski  kl.II d 
 
           „Wakacje” 
 
Wakacje są w roku tylko raz. 
Na wakacjach bardzo miło spędzam czas. 
Gram w piłkę, jeżdżę na rowerze, 
czasem nawet na skuterze. 
Na plaży z piasku buduję wszystko, 
a wieczorem rozpalam ognisko. 
Gdy kończą się wakacje 
jest mi bardzo smutno, 
ale gdy wracam do szkoły  
jestem  znowu wesoły. 
                       
                       Oskar Małysa kl. II d 
 
                   „Wakacje” 
 
Wpadło na plażę słonko jaśniutkie i morze 
szumiące. Morze niebieskie, a piasek 
żółciutki. Słoneczko grzeje, a morze szumi.  
Wszyscy sobie wybaczyli, bo w końcu- 
                     LATO JEST! 
                                        
    Agnieszka Janowicz kl. II d 
 
 
 
         „Wakacyjne wspomnienie” 
 
W tym roku na wakacjach najbardziej 
podobał mi się park linowy w Poznaniu. 
Dostaliśmy kaski na głowę i Pan nas 
zabezpieczył specjalnymi linami. Wspinałem 
się po siatce, drabinkach, ruchomych 
deskach i pokonywałem różne przeszkody.  
NA WAKACJACH JEST WESOŁO, LECZ 
BARDZO TĘSKNIŁEM ZA SZKOŁĄ! 
    
 Marcel Ptaszyński kl. II d 
 
 
 
 
 

 
 
Byłem nad morzem, 
Pływałem, skakałem, 
ryby łowiłem i żeglowałem. 
Dobrze się przy tym bawiłem, 
lecz  wszystko się szybko skończyło! 
Do szkoły wróciłem – wakacje zakończyłem! 
 
                            Jakub Chromiński kl. II d 
 
Na wakacjach fajnie jest, 
można ciągle bawić się! 
Nie trzeba rano wcześnie wstać, 
można sobie dłużej spać! 
 
                             Mateusz Łapajski kl. II d 
 
 
Żółty piasek, błękitne morze, 
lekki wietrzyk i promienie słońca. 
Wszyscy się cieszą, bo to wakacje! 
Odpoczywajmy i bawmy się razem! 
 
                            Jakub Madejczyk kl. II d 
 
             „Wakacje” 
 
Dzieci bardzo lubią wakacje.  
Spacery, kąpiele, pachnące akacje. 
Zabawy w słońcu, górskie wędrówki, jabłka, 
maliny, czereśnie, borówki. 
Lody kręcone słodkiej polewie, 
wesoły śpiew ptaszków na drzewie.  
Słońce, morze, plaża piaszczysta 
ciągle wspominam- rzecz oczywista! 
Ach ! Te wakacje, żeby mogły trwać wiecznie, 
lecz do szkoły trzeba iść dzieciom koniecznie. 
 
                    Aleksandra Morawska kl. II d 
 
 
              „Wakacje” 
 
Na wakacjach jest miło i wesoło, bo nie trzeba 
wstawać rano do szkoły. Bawimy się beztrosko 
i wesoło. SĄ WAKACJE! ŻEGNAJ SZKOŁO! 
   
              Oliwia Grzebielucha kl. II d 
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