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Kaktus 

 
Szkoła 

Podstawowa 
 im. Orląt 

Lwowskich  
w Tarnowie 
Czerwiec 2022 

Cena 2 zł 

Zaczyna się coś nowego… 

 

Rozmowa z uczniami klasy 

8d: Hubertem Drwalem, 

Pawłem Kapczyńskim, 

Julią Knapik i Aleksandrą 

Kocoł o tym, jak 

zapamiętają „Dziewiątkę” 

i jakie są ich plany na 

przyszłość.  

 

- Czy cieszycie się, że 

kończycie szkołę 

podstawową? 

Paweł Kapczyński: Cieszę 

się z tego, że kończę 

podstawówkę, ponieważ 

będę miał szansę na dalszy 

rozwój.  

Hubert Drwal: Ja tak 

średnio, ponieważ mam 

dużo znajomych w tej 

szkole i być może  

z niektórymi się już nie 

zobaczę, a także dlatego, że 

w nowym środowisku będę 

musiał zaczynać wszystko 

od nowa, szkoda, że to się 

kończy. A jeśli chodzi   

o naukę to z przyjemnością 

pójdę dalej.  

Aleksandra Kocoł: Tak, 

cieszę się, ponieważ zacznie 

się nowy okres w moim 

życiu i nowe doświadczenia. 

Poznam również nowych 

ludzi. 

Julia Knapik: Ja też się 

cieszę, bo jestem ciekawa  

w jakim gronie się znajdę 

oraz jestem szczęśliwa, że 

zacznie się coś nowego.  

- Jaki był Wasz ulubiony 

przedmiot? 

H: Najbardziej przepadam 

za wf-em. Nie trzeba myśleć 

oraz można 

rozprostować nogi między 

lekcjami.                              
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P: Dla mnie takim 

przedmiotem jest godzina 

wychowawcza, ponieważ się 

nie uczymy, tylko mamy 

okazję porozmawiać.  

A: Tak naprawdę to lubię 

wszystkie przedmioty, 

niektóre mniej, niektóre 

bardziej, więc nie mam 

ulubionego. 

J: Ja najbardziej lubię 

chemię. Wolę raczej 

przedmioty ścisłe. 

- Jakie wydarzenie 

najbardziej zapamiętacie? 

H: Zielone szkoły, 

wycieczki różnego rodzaju.  

P: Uważam tak samo jak 

Hubert. 

A: Z pewnością w ciągu 

tych ośmiu lat wiele się 

wydarzyło, odbyły się różne 

wycieczki, ale to też była 

zwykła codzienność, 

spędzanie czasu na 

przerwach bądź na lekcjach. 

A takie jedno konkretne 

wydarzenie to wycieczka do 

Warszawy, na której była 

awaria prądu. Sytuacja 

wyglądała w ten sposób, że 

spędzaliśmy czas w swoich 

pokojach i już 

przygotowywaliśmy się do 

snu, ponieważ godzina była 

późna, gdy nagle zgasło 

światło, dlatego zebraliśmy 

się w jednym pokoju całą 

klasą i siedzieliśmy tam 

dopóki nie przyszła pani 

i nie kazała nam się rozejść 

i iść spać.  

J: Wydaje mi się, że właśnie 

ta wycieczka będzie 

najbardziej pamiętna.  

- Jak zapamiętacie naszą 

szkołę? 

H: Bardzo pozytywnie. 

Dzięki nauczycielom 

jesteśmy bardziej dojrzali  

i zdyscyplinowani. Dobrze 

nas przygotowali do dalszej 

nauki.  

P: Też dobrze. Poznałem 

dużo miłych osób, z którymi 

będę utrzymywać kontakt 

nawet po wyjściu ze szkoły.  

A: Wszystko się jeszcze 

może okazać. 

J: Ja najbardziej pewnie 

będę pamiętać czasy na 

samym początku, gdy byłam 

młodsza i na przerwach 

ganialiśmy od ściany do 

ściany, a nauczyciele nas 

zatrzymywali, żebyśmy 

sobie nic nie zrobili. 

Ogólnie dobrze zapamiętam 

naszą szkołę. 

A: Uważam, że ta szkoła 

może być fundamentem do 

naszej przyszłości. 

- Sądzicie, że po wyjściu ze 

szkoły dalej będziecie się 

spotykać jako klasa? 

H: Jako klasa niekoniecznie, 

może z niektórymi 

osobami.  

P: Myślę, że fajnie by było 

spotkać się po latach z co 

najmniej połową klasy  

i porozmawiać o naszych 

nowych osiągnięciach, 

wydarzeniach. 

A: Jeszcze wszystko może 

się zdarzyć, mamy przed 

sobą bardzo mało czasu. 

Pewnie jako klasa będziemy 

się widywać czasami, albo 

na mieście się gdzieś 

spotkamy, porozmawiamy.  

J: Moim zdaniem raczej 

nasze drogi się rozejdą  

i każdy pójdzie w swoją 

stronę, więc raczej nie 

będziemy się już spotykać. 

Może takie czteroosobowe 

grupki będą się widywać, 

ale jako klasa nie.  

- Jakie macie plany na 

najbliższą przyszłość? 

P: Na sam początek 

chciałbym zdać egzamin  

z dobrym wynikiem, potem 

dostać się do dobrego 

liceum na profil 

biologiczno-chemiczny  

i w przyszłości zostać 

dentystą. 

H: Ja także chciałbym zdać 

dobrze egzaminy oraz pójść 

do jakiegoś liceum 

ogólnokształcącego na profil 

matematyczno - 

informatyczno - angielski.  

A w przyszłości uczęszczać 

na uniwersytet. 

A: Jeśli chodzi o szkołę, to 

chciałabym się dostać do 

drugiego Liceum 

Ogólnokształcącego na 

profil biologiczno-

chemiczny. A w przyszłości 

mam nadzieję, że będę 

szczęśliwa z tego, jak się 

ułożyło.  

J: Ja bym chciała iść do 

klasy biologiczno-

chemicznej, ale waham się 

jeszcze co do wyboru 

liceum.  

- Dziękujemy za rozmowę.  

Rozmawiały: Gabriela 

Opioła i Sandra Kubicka  

z klasy 7c 
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Natalia Draus, klasa 8d 

Moje wspomnienia z „Dziewiątki”
W tym roku kończę ósmą 

klasę szkoły podstawowej. 

Naprawdę nie sądziłam, że 

te wszystkie lata 

podstawówki miną tak 

szybko. Mam wrażenie, że 

dopiero tydzień temu szłam 

na pierwszą lekcję. Przez 

całe osiem lat zdobyłam 

wiele wspomnień - niektóre 

są lepsze, niektóre gorsze. 

Jednak jestem pewna, że  

w tej szkole nauczyłam się 

różnych rzeczy. Nie tylko 

tych z dziedziny nauki, ale 

także takich z życia 

codziennego.  

 

Pamiętam jak na początku 

szkoły dopiero uczyliśmy 

się czytać i pisać - nie 

pomyślałabym, że ten czas 

tak szybko przeleci mi przez 

palce. Również 

przypominają mi się 

wszelkie dyskoteki - bardzo 

lubiłam tamte chwile. 

Jednocześnie dziwnie się 

czuję na myśl, że 

prawdopodobnie po kilku 

latach moja klasa,  

a przynajmniej spora 

większość, nie będzie się 

nawzajem pamiętać. Nawet 

jeśli nie ze wszystkimi 

dobrze się dogaduję, to 

spędziłam w tej klasie sporą 

część swojego życia i być 

może smutno mi będzie ją 

zostawić.  

 

Miło wspominam też 

nauczycieli, którzy - muszę 

przyznać - mieli niełatwe 

zadanie z przekazaniem nam 

tej ilości wiedzy. Przeżyłam 

tu również wiele 

szczęśliwych chwil, 

poznałam nowe osoby.  

 

 

Dobrze pamiętam jak  

w pierwszej klasie trochę 

bałam się pójść do 

podstawówki - teraz czuję 

się podobnie, tylko 

odnosząc się do pierwszej 

klasy liceum. Te osiem lat 

temu rozglądałam się 

zaciekawiona po tej szkole, 

szukałam kogoś z kim 

mogłabym porozmawiać  

i byłam lekko zagubiona, 

jednak na szczęście szybko  

znalazłam koleżanki. Wtedy 

jeszcze prawie nie znałam 

mojej klasy, ale do tego 

roku zdążyliśmy się 

wszyscy bardzo dobrze 

zaznajomić.  

 

Pamiętam również jak 

bardzo się ucieszyłam, kiedy 

dostałam moje pierwsze 

świadectwo.  

W klasach 1-4 śpiewałam 

również  w naszym 

klasowym zespole, było 

często bardzo zabawnie  

i wesoło. Kiedy zaczęłam 

czwartą klasę, nieco 

obawiałam się nowych 

przedmiotów. Polubiłam 

jednak większość z nich. 

Następne lata minęły 

naprawdę szybko - 

pamiętam jednak bardzo 

dobrze dwie wycieczki.  

 

Jedna odbywała się  

w górach, a druga  

w Warszawie. Szczególnie 

dobrze wspominam właśnie 

tę ze stolicy, ponieważ 

odwiedziłam wtedy wiele 

ciekawych miejsc  

i spędzałam świetnie czas  

z przyjaciółmi.  

 

Natomiast w siódmej klasie 

nie odbył się żaden taki 

wyjazd ze względu na 

koronawirusa. Brałam też 

udział w wielu konkursach, 

które wspaniale wspominam 

- lubię rywalizację. 

Szczególnie dobrze 

pamiętam dwa z nich - jeden 

polegał na zapamiętywaniu 

informacji z książek, które 

trzeba było przeczytać. 

Uwielbiałam wtedy chodzić 

do szkolnej biblioteki, 

dlatego spodobał mi się ten 

konkurs. Nie zajęłam w nim 

jednak wysokiego miejsca. 

 

 

Przyzwyczaiłam się do 

mojej szkoły i pomimo 

wszystko opuszczenie jej 

po tylu latach edukacji jest 

nieco dziwne. Może nawet 

przerażające. Mam na 

myśli strach przed czymś 

nowym - szkołą 

ponadpodstawową. 
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W 2020 roku, czyli początku 

pandemii, byliśmy po raz 

pierwszy zmuszeni do 

nauczania zdalnego. Lekcje 

wyglądały całkowicie 

inaczej, nie mogliśmy się 

przyzwyczaić do tego typu 

zajęć. Jednak pomimo tego 

stały się one miłym 

przeżyciem. Chociaż 

przyznam, że wtedy trudniej 

było mi się czegoklwiek 

nauczyć. Pamiętam bardzo 

dobrze czasy pierwszej 

kwarantanny. Grałam wtedy 

bardzo dużo w gry, często 

rozmawiałam ze znajomymi 

- dobrze wspominam tamte 

czasy. Pomimo tego, cieszę 

się, że sytuacja z Covid-19 

wygląda lepiej niż kiedyś. 

Noszenie maseczek było 

czasem wyczerpujące. Teraz 

przynajmniej mogę 

normalnie spędzić wakacje, 

wyjechać do jakiegoś 

ciekawego miejsca.  

Zdecydowałam, że skoro to 

ostatnie wakacje przed 

szkołą średnią, to muszę 

spędzić je najlepiej jak tylko 

się da!  

 

Na szczęście już czerwiec,  

a co się z tym wiąże? 

Oczywiście wystawienie 

ocen końcowych  

i niecierpliwe wyczekiwanie 

na odpoczynek. Nawet lubię 

chodzić wtedy do szkoły.  

W poprzednich latach, jak  

i w tym roku, atmosfera na 

lekcjach jest świetna! Często 

gramy w Kahoot”a, 

rozmawiamy i już nie 

musimy stresować się 

sprawdzianami.  

 

Dobrze wspominam ostatnie 

miesiące. Miałam niedawno 

egzaminy ósmoklasisty  

i okazało się, że nie są takie 

straszne jakie się wydają!  

Przyznam, że jednak bardzo 

cieszyłam się, kiedy było już 

po wszystkim.  

 

Poza tym, w szkole nie było 

zawsze tak kolorowo. 

Zdarzały się też gorsze 

chwile. Pomimo tego, 

myślę, że w liceum zdążę 

jeszcze zatęsknić za 

podstawówką. Być może 

kiedyś jeszcze ją odwiedzę.  

 

Moja młodsza siostra w tym 

roku tam idzie - historia 

zatacza koło. Mieszkam 

niedaleko tej szkoły, 

zapewne często będę ją 

sobie przypominać  

i widywać z okien. Nie 

musiałam wstawać wcześnie 

rano, żeby zdążyć na lekcje 

- wystarczyło iść dwie 

minuty spacerkiem. Niestety 

droga do liceum będzie 

dłuższa. 

 

 

 

Obawiam się ilości 

materiału do nauki, ale 

też jestem lekko 

podekscytowana - kto 

wie, może w nowej 

szkole życie nie będzie 

takie złe? Mam nadzieję, 

że będzie nawet lepsze! 

 

Za to w drugim, który 

polegał na ogólnej 

wiedzy z języka 

polskiego, dostałam 

miejsce na podium, 

dzięki czemu mogłam 

pojechać na mój 

wymarzony obóz!  

- to była jedna  

z głównych nagród. 

Natalii i wszystkim 

naszym absolwentom 

życzymy powodzenia! 
 



5 
 

Pisanie wierszy jest oryginalne
 

 

Rozmowa z Amelią Ptaśnik, uczennicą klasy 

8c, młodą poetką, która zajęła drugie 

miejsce w IV Przeglądzie Twórczości 

Młodych Poetów, organizowanym przez 

Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie. Na 

konkurs przygotowała wiersze, m.in.: 

„Człowiek”, „Co robić?”, „Na pokaz”  

i „Drewniane serce”. 

- Jak długo przygotowywałaś się do tego 

konkursu?  

- Pisałam w wolnym czasie wiersze. Czasami 

zajmowało to więcej czasu, a czasami mniej.  

W zależności, czy miałam przypływ weny czy 

nie miałam go. 

- Od jak dawna interesujesz się poezją? 

- Od paru lat. Wiersze piszę od czwartej klasy. 

Wtedy było o nich dużo na języku polskim  

i właśnie wtedy się tym zainteresowałam. 

- Jak taki wiersz powstaje? Co trzeba, żeby 

się zainspirować? 

 

 

- Najpierw trzeba mieć pomysł. Potem trzeba 

to ułożyć, żeby było logiczne i błyskotliwe. 

Jeśli się pisze wiersz, to musi to być zrobione 

starannie, precyzyjnie. 

- O czym był ten wiersz, który 

przygotowałaś? 

- Przygotowałam kilka wierszy. Jeden się 

nazywa „Drewniane Serce”. Wzorowałam się 

na drewnie, rzeczy suchej, nieżywej. Chodzi  

o serca niektórych ludzi, którzy nie reagują 

empatycznie na ludzką krzywdę oraz na 

zdarzenia. Brałam przykład z trwającej wojny 

na Ukrainie, gdzie Rosjanie wyrządzają 

krzywdę cywilom. 

- Czy piszesz wiersz za jednym razem, czy 

zastanawiasz się i potem dopisujesz? 

- Raczej zastanawiam się  

i nagle coś mi przychodzi do głowy.  

- Czy to jest modne, ciekawe, żeby 

nastolatka pisała wiersze w dzisiejszych 

czasach? 

- Może to nie jest aż tak popularne, ale może 

być fajne, interesujące, takie oryginalne. 

-Dużo czytasz poezji? 

- Kiedy byłam mała, czytałam dużo książek. 

Teraz nie mam już tak wiele czasu, jak dawniej 

- ale tak, czytam. Mam cały zbiór książek. 

- Czy w związku z tym, że jesteś już w ósmej 

klasie, wybierasz jakąś szkołę w tym 

kierunku? 

- Myślałam o pójściu do  

I Liceum Ogólnokształcącego na profil 

humanistyczny, ale jeszcze do końca nie wiem. 

W przyszłości chciałabym studiować 

archeologię. 

- Dziękujemy za rozmowę. 

Rozmawiali uczniowie klasy 6a:  

Wiktor Kotwieja,  

Barbara Pelczar,  

Tymon Szułakiewicz 
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To dla nas ważne… 
Uczennice klasy 7c 

przygotowały teksty,  

w których głęboko  

i indywidualnie poruszają 

ważne dla młodzieży 

kwestie i trudne tematy. 

Dotyczą one tolerancji, 

indywidualizmu, 

poszukiwania siebie.  

Gabriela Opioła: 

Zapewne każdy z Was zna 

bajkę „Kot w butach”. Ale 

nie o sprytnym kocie dziś 

chcę powiedzieć, ale  

o postrzeganiu innych przez 

pryzmat ubioru, 

posiadanych gadżetów lub 

ogólnego wyglądu. 

Biedny młynarczyk, gdy 

chodził w lichych ubraniach 

nie był przez nikogo 

szanowany, nawet przez 

własnych braci. Wszystko 

zmieniło się, kiedy  

w skradzionych ciuchach 

udawał bogacza. Wtedy nikt 

z niego nie kpił, wszyscy go 

szanowali, uważając go za 

kogoś lepszego, nawet król 

oddał mu rękę jedynej córki. 

I mimo że to bajka jakich 

wiele , jest w niej szczypta 

prawdy. 

Czasem wyrabiamy sobie  

o kimś zdanie zanim 

zamienimy z nim słowo. 

Jeśli ktoś nie spodoba nam 

się z wyglądu, nie zadajemy 

sobie trudu aby taką osobę 

poznać. Łatwiej pośmiać się 

z niemodnych ciuchów, 

butów czy fryzury. 

Niestety przez ubiór 

postrzegają nas też niektórzy 

nauczyciele. Nie jest ważne 

czy uczennica jest ciekawa 

świata, mądra i ma różne 

zainteresowania, jeśli 

pomaluje paznokcie, zrobi 

makijaż lub ubierze 

„dziwne”  w ich mniemaniu 

ubrania. Wtedy spoglądają  

z niechęcią, wyrabiając 

sobie zdanie , że to pusta, 

malowana lala. Czasami 

wystarczy mieć 

„nieodpowiednią” fryzurę. 

Na przykład ktoś lubi 

dziewczęta uczesane  

w kucyk, bo rozpuszczone 

włosy to flejtuch, a już 

długie włosy u chłopca - no 

masakra po prostu. 

Jakkolwiek zgadzam się  

z argumentem, że ubiór 

powinien być odpowiedni 

do okoliczności, czyli strój 

kąpielowy na plażę,  

a wieczorowa sukienka do 

teatru, czy na galę, to jednak 

odnoszę wrażenie, że dla 

niektórych kwestia wyglądu 

ucznia jest ważniejsza niż 

jego wiedza i bardzo 

przeszkadza mi to ocenianie 

nas  - uczniów po 

wyglądzie. 

Ja sama bardzo lubię 

ostatnio kolor czarny. Nie 

ma w tym żadnej większej 

filozofii, żadnego drugiego 

dna, żadnej depresji. Po 

prostu lubię ten kolor, tak 

jak kiedyś lubiłam różowy - 

tak wiem że to straszne! 

Ale ostatnio usłyszałam, że 

wyglądam jakbym ciągle 

była smutna. Zrobiło mi się 

przykro. Myślałam, że 

wyglądam fajnie.  

 

W końcu mam dopiero 

trzynaście lat i wiele czasu 

na różne z nim 

eksperymenty - hmm może 

nawet kiedyś wróci kolor 

różowy - lecz nie chcę być 

oceniana na podstawie tego 

co założę lub jak się 

uczeszę. 

Argument, że szkoła jest po 

to, żeby się uczyć a nie 

stroić jest ważny, jednak 

jesteśmy młodymi ludźmi, 

którzy odkrywają siebie  

i chcą się w jakiś sposób 

wyrazić, a ponieważ 

większość czasu spędzamy 

Bardzo podoba mi 

się mój własny styl, 

chociaż na pewno 

nie jest to wersja 

ostateczna. 

 

Większość z nas 

postrzega innych 

poprzez ubiór czy 

posiadane gadżety. 
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w szkole lub ucząc się, bo 

na nic innego w zasadzie nie 

ma czasu - więc siłą rzeczy 

wyrażamy siebie też  

w szkole.  

Podsumowując, dobrze by 

było, gdybyśmy zadali sobie 

trochę trudu, żeby poznać 

inną osobę, to jakim jest 

człowiekiem, jakie ma 

zainteresowania, nie patrząc 

na nią przez pryzmat ubioru,  

fryzury czy makijażu. 

Proszę, spróbujmy 

„zobaczyć” drugiego 

człowieka .  

Tak naprawdę. 

 

 

Gabriela Majka: 

Pewnie niewielu z was 

wysłucha mnie w pełni, ale 

chciałabym poruszyć ważny 

dla mnie temat, bycie sobą. 

Człowiek rodzi się aby 

kształtować siebie i swoje 

priorytety. Niektóre osoby, 

zostają ukształtowane przez 

tak zwane autorytety, nie 

mogą samodzielnie 

decydować o swoich ideach, 

są jak zombie, bez mózgu 

postępują z tym, co powie 

im lider, powinniśmy z tym 

walczyć!  

Ludzie sami powinni 

decydować o swoich 

wyborach czy 

upodobaniach, więc 

dlaczego tak nie jest? Nie 

jest tak ponieważ ludzie 

boją się odrzucenia, dlatego 

robią wszystko aby tak się 

nie stało. Naśladują innych, 

nawet upokarzają słabszych, 

wykonują polecenia 

„lidera”, który swoją 

osobowością jest niczym 

gwiazda przyciągająca 

każdego. Nie jest ważne, że 

ktoś może czuć się 

odrzucony, gorszy, przez 

fakt, że nie podziela tych 

samych zainteresowań.   

Jest pewien cytat który 

moim zdaniem idealnie 

opisuje ludzkie zachowanie.   

 

Zastanówmy się więc, kim 

my jesteśmy? Nie 

odpowiadajcie mi na to 

pytanie, ale czy wy jesteście 

sobą? Czy może jesteście 

kimś innym na pokaz, aby 

znajomi was zaakceptowali? 

Czy nie próbujecie kogoś 

naśladować? Uważacie, że 

lepiej jest się wycofać niż 

podkreślić swoją opinię, 

zwłaszcza, że jest ona 

sprzeczna z większością 

głosów?  

Zastanówmy się jak często 

idziemy za tłumem, 

niezgodnie z naszymi 

przekonaniami, nie dbając  

o swoje wewnętrzne 

potrzeby. Lub odwracamy 

się od osób, które myślą  

podobnie, ale nie są na tyle 

przebojowe czy nielubiane, 

aby poprzeć ich swoim 

głosem. 

Nie chcę zanudzić was 

wynikami badań 

społecznych, czy testów 

naukowych lekarzy, więc 

podam wam przykład  

z mojego życia. Przez wiele 

lat miałam problem  

z zaakceptowaniem 

odrzucenia mnie przez 

grupę, ponieważ posiadam 

swoje zdanie, ale wiecie co? 

Jestem z siebie dumna, 

mając własne poglądy  

i odwagę przedstawienia ich 

na szerszym gronie, nie 

byłam jak zombie, 

potrafiłam pokazać kim 

jestem, a kiedy w pewnym 

momencie natrafiłam na 

cytat: „Nasz czas jest 

ograniczony, więc nie 

marnuj go, żyjąc życiem 

kogoś innego”,  który 

wypowiedział Steve Jobs, 

wywarły na mnie ogromne 

wrażenie i utwierdziły mnie 

w przekonaniu, że nie 

zawsze jesteśmy tymi, za 

których się podajemy. 

Uważam że te słowa 

idealnie pasują do bycia  

sobą, ponieważ nie znamy 

daty ani godziny naszej 

„Zawsze bądź 

pierwszorzędną wersją 

siebie, a nie 

drugorzędną wersją 

kogoś innego” - słowa 

te należą do Judy 

Garland, ale czy to nie 

jest prawda, że 

powinniśmy być sobą,  

a nie na siłę być kimś 

innym. 
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śmierci, więc powinniśmy 

być sobą aby ludzie 

zapamiętali nas, a nie osobę 

którą przez całe często 

niedługie życie graliśmy.  

 

Drodzy przyjaciele, 

zastanawia mnie od 

dłuższego czasu, dlaczego 

nie wyrażamy swojego 

zdania choć mamy do tego 

prawo? Dlaczego nie 

mówimy co myślimy, tylko 

bezmyślnie podążamy za 

innymi? 

Zaakceptuj to kim jesteś  

i rozkoszuj się tym. Uwierz, 

że jeśli twój przyjaciel 

odwróci się od ciebie, bo nie 

chciałeś zrobić czegoś wedle  

jego woli, tak naprawdę nim 

nie był. Każdy z nas jest 

inny, inaczej odbiera świat, 

wyraża emocje. Wszyscy 

jednak zasługują na 

akceptację i tolerancję,  

a zwłaszcza na wyrażenie 

swojego zdania, za co nie 

powinni ponosić kary. 
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A co ciekawego na wakacje? 
 

W piątek, 24 czerwca 

zakończenie roku 

szkolnego. Niektórzy  

z Was zapewne wyjadą na 

wymarzone obozy czy 

kolonie. Niektórzy będą 

jednak spędzać wakacje 

lub ich część w domu. Dla 

nich uczniowie 

„Dziewiątki”, którzy 

uczestniczą w zajęciach 

kreatywnych kółka 

dziennikarskiego, 

przygotowali propozycje 

tego, co można robić  

w domu lub najbliższym 

otoczeniu oraz wyszukali 

ciekawe miejsca w mieście, 

gdzie atrakcyjnie można 

spędzić czas.  

Zobaczcie, jak można 

kreatywnie, nietypowo, 

oryginalnie, rozwojowo, 

aktywnie, wesoło spędzić 

czas. Przeczytajcie!  

 Przerób stare 

tenisówki 

 Pomaluj kamyczki 

 

 Zorganizuj bitwę na 

balony z wodą 

 Zorganizuj 

podchody 

 Upleć wianek  

z kwiatów 

 

 Zjedz coś nowego 

 Pobiegaj boso po 

trawie 

 Spaceruj/tańcz  

w deszczu 

 Zorganizuj ognisko 

 Dzień bez 

elektroniki 

 Zbuduj ze 

znajomymi szałas  

 Zrób domową 

lemoniadę 

 Zagraj w nocy  

w chowanego 

 Pomaluj coś kredą 

 Zrób wodne tatuaże 

 Spędź noc  

w namiocie 

 Maraton filmowy 

 Idź na kręgle 

 Obejrzyj wschód  

i zachód słońca 

 Zrób wakacyjną 

playlistę 

 Obserwuj spadające 

gwiazdy 

 Stwórz własną grę 

planszową 

 DIY ubrań 

 Zorganizuj piknik 

 Spróbuj innego 

stylu muzyki 

 Ucz się nowej 

kultury/języka 

 Zorganizuj bitwę na 

poduszki 

 Stwórz coś  

z origami 

 Zagraj w kalambury 

 Stwórz notatnik z 20 

przypadkowymi 

faktami o sobie 

 Zrób latawiec  

z papieru 

 Stwórz list 

alfabetem Morse’a  

i wyślij go do 

swojego idola 

 

 Wyjdź do escape 

roomu 

 Stwórz abstrakcyjny 

autoportret 

 Zrób kolorowy 

tydzień z rodziną 

 Upiecz domowej 

roboty pizzę 

Pomysły zebrały: Zosia 

Borowska i Gabriela 

Majka, z klasy 7c 

Fot. timoteo.pl, polenka.pl 
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Atrakcje tarnowskie na wakacje 

- Park trampolin „Flypark” - 

idealne miejsce dla kogoś, 

kogo zawsze roznosi energia 

na lekcjach, jest tam też 

strefa dla rodziców 

- Park linowy „Szara Sowa” 

- to nie tylko park linowy, 

ale też miejsce na minigolfa 

i strzelania z wiatrówek 

- Trasy rowerowe w lesie 

Lipie - na spacer oraz jazdę 

na rowerze 

- Laser Planet - Grafit 

Akademia Sportu - 

niesamowite miejsce na  

 

urodziny. Lasery, neony 

i wiele więcej frajdy (ul. 

Marii Dąbrowskiej 14) 

 - Park wodny w Tarnowie 

TOSIR (strefa aquaparku) - 

zjeżdżalnie wodne, sauny, 

jacuzzi i wiele więcej (ul. 

Piłsudskiego 30) 

- przystań „Kantoria” - 

można się poopalać i pograć 

w siatkówkę (koło Parku 

wodnego TOSIR) 

- w drodze do domu warto 

wstąpić do restauracji „Pani  

 

Pierożkowa” - pyszne 

pierogi, kotlety i naleśniki,  

bardzo polecamy (os. 

Zielone 15a) 

- Góra św. Marcina, 

atrakcje, ruiny zamku – 

można podziwiać panoramę 

miasta, obejrzeć ruiny 

zamkowe, a także 

spacerować i bawić się na 

placu zabaw 

Propozycje uczniów  

z klasy 6a: Wiktora 

Kotwiei, Barbary Pelczar, 

Tymona Szułakiewicza 
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