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Lekko nie było!  Ale się udało !  

Tym, którym się nie udało głowa do góry ! 

 
                               

 

 

Nareszcie !  Teraz chce mi się spać ! 

 

 

 

 



Wakacje  

Hej - ho! Wakacje już blisko! Czas śmignął galopem, w skok. 
W teczkach, zeszytach, tornistrach niesiemy ten szkolny rok. 
Co z niego w głowach zostało? A w oczach? A w sercach co? 

Chyba niemało, niemało......Lato nas wzywa: hej-ho! 

Łochocka Hanna - Hej-ho! Wakacje już blisko    

     https://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/39/index.php 

 

                      Teraz trochę luzu  

  

 

bo po wakacjach znów ciężka praca. 
 

 

https://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/39/index.php


Wakacje już tuż, tuż, więc postanowiłam dać 

Wam trochę wytchnienia od ciężkiej poezji, 
analizowania lektur. 

Ale nie rozstawajcie się z książką i korzystaniem z 
dóbr kultury. Dlaczego? Dlatego, że te elementy 
naszego życia to, relaks i odpoczynek i najlepszy 
eliksir dla naszego umysłu.  

 

Zaprezentuję Wam dzisiaj wiersze wakacyjne, 
pogodne, satyryczne, do śmiechu, do przemyśleń. 

Wakacje nad Bałtykiem 

Nad Bałtykiem wakacje są cudne! 
W ryb smażalni o nazwie "Delfinek" 
nie ma dorszy, śledzików, czy fląder, 
za to łosoś jest, pstrąg i rekinek. 

Woda w morzu jest ciepła, jak zwykle, 
stopni chyba ma aż ze trzynaście 
ale za to jest czysta, nie kwitnie, 
więc zębami szczękajcie i właźcie. 

 

 

 

Mariusz Parlicki 

https://parlicki.pl/wiersze-wakacyjne 

Zachód słońca przepiękny był dzisiaj, 
choć niestety zakryły go chmury 
nastrój siada i wszystko opada, 

chiński lampion mknie tylko do góry. 

Nagle opadł, dach szkoły się ogniem 
szybko zajął i spłonął. Nie szkodzi, 
bo na szczęście jest lipiec i w ogóle 

nikt do szkoły w wakacje nie chodzi. 

 Nad Bałtykiem wakacje są cudne, 
Niech no która zaprzeczy, lub który. 
Nad Bałtykiem wakacje są cudne, 
a jak nie... no to jedź na Mazury. 

  

 

https://parlicki.pl/wiersze-wakacyjne


 

Wakacje 

 

Jeśli mowa o sprawach radosnych, 
do których się tęskni, na które się czeka, 
to chyba każdy przyzna mi rację, 
że szczególną satysfakcję 
sprawiają mu wakacje - 
coś, co cieszy na ogół każdego człowieka. 

Nawet ci, co rzadko się śmieją, 
co już z natury są ponurzy - 
latem też weseleją 
i przestają się chmurzyć.  

Nie sposób, na przykład, nad rzeką, w 
krzakach 
spotkać smętnego ponuraka. 
A czy ktoś widział może 
kogoś markotnego latem, 
w górach lub nad morzem? 

Skokowski Jerzy   

https://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/39/index.php 

 

 

 

 

Albo w lesie, gdzie kukułka kuka, 
lub na polu, gdzie zając pomyka - 

nie znajdziesz, choćbyś długo szukał, 
pesymisty ani melancholika. 

Kiedy w rozkładzie naszych zajęć 
jest, dajmy na to, kolejno: 

pływanie, 
opalanie, 

gra w piłkę lub inna przyjemność, 
kiedy dużą przerwą jest cały dzień 

pracowity jest nawet leń 
i leniowi czas się nie dłuży, 

choć, prawdę mówiąc, 
na wakacje nie zasłużył. 

 

https://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/39/index.php


Rodzinne wczasy 

Kiedy się letni sezon zaczyna, 
i ciepło robi na dworze, 
wtedy kochana nasza rodzina, 
chce nas odwiedzać nad morzem.  

Mówią, że jadą do nas z tęsknoty, 
że chcą umacniać korzenie. 
A my wierzymy w takie głupoty, 
rodzinny bajer jest w cenie.  

Choć pensjonaty oraz hotele, 
chętnie użyczą gościny, 
nasze mieszkania są jednak celem, 
bliższej i dalszej rodziny.  

Że od przybytku nie boli głowa, 
dwóch braci dał mi mój tata, 
oraz trzy siostry jak u Czechowa, 
co tęsknią każdego lata.  

Nie mam fortuny i raczej skromnie, 
życie nad morzem mi płynie, 
a pięć pokoleń lgnie latem do mnie, 
jak tu odmówić rodzinie. 

 Dziadek z babunią jadą dlatego, 
bo tęsknią za wnuczętami. 
A dużo czasu mają wolnego, 
więc goszczą się miesiącami.  

Kuzynka dziadka z południa kraju, 
też bywa każdego roku. 
Z mężem odwiedza nas zawsze w maju, 
bo latem nie lubi tłoku. 

 Moje rodzeństwo z dziećmi przyjedzie, 
w czerwcu, bo wcześniej nie może. 
Znowu spać będą jak w beczce śledzie, 
ale tak bywa nad morzem.  

W domu się ciasno robić zaczyna, 
posłanie mam na balkonie, 
a wkrótce jeszcze żony rodzina, 
przyjeżdża w dość licznym gronie.  

W lipcu dołączy z rodziną wujek, 
aby nawdychać się jodu. 
W śląskich kopalniach od lat pracuje 
i rąbie na dołku z przodu.                                                                                

Stryj ze stryjenką na dwa tygodnie, 
przyjechać mają ochotę. 
Chcą duży pokój aby wygodnie, 
dzielić go z psem oraz kotem.  

Polska gościnność z mlekiem wyssana, 
wysoko stawia poprzeczki, 
więc wcześnie wstaję by kupić z rana, 
nabiał i świeże bułeczki.  

Jak już rodzinka z łóżeczek wstanie, 
na boczku jajeczka smażę, 
A potem robię drugie śniadanie, 
by mogli zabrać na plażę.  

W termosach kawkę oraz herbatkę, 
koniecznie z dodatkiem rumu, 
bo główki bolą rodzinkę latem, 
to chyba z morskiego szumu. 

 Trzeba leżaki dać oraz koce, 
dla drogich gości wygody. 
A dzieciom soczki oraz owoce 
i parę złotych na lody.  

W końcu usypiam w pracy biurowej, 
zmęczony i niedospany, 
lecz mnie telefon budzi teściowej… 
- przyjeżdżam, zięciu kochany! 

 Z pracy urywam się na godzinkę, 
by zrobić jeszcze zakupy. 
Muszę nakarmić głodną rodzinkę, 
jak zwali się do chałupy. 

 Wieczorem będzie suta kolacja 
i kilka butelek wina. 
Ja się położę spać po wakacjach, 
niech wypoczywa rodzina.  

Chciałbym się zaszyć w mazurskie lasy 
i pluskać w czystym jeziorze, 
lecz wszyscy mówią, po co ci wczasy?… 
- przecież ty mieszkasz nad morzem. 

Grzegorz Lewkowicz  

http://migielicz.pl/wiersz-rodzinne-wczasy-grzegorza-lewkowicza/ 

 

http://migielicz.pl/wiersz-rodzinne-wczasy-grzegorza-lewkowicza/


Po wakacjach 

Tak, jak wiele spraw na świecie,  
Lato jest... i już po lecie.  
Myślę więc, że będzie miło  
Opowiedzieć, jak to było.  

Na wakacjach różnie bywa,  
Ktoś po morzu sobie pływa,  
A kto kiedyś był nad morzem,  
Teraz kąpie się w jeziorze.  

Jedni wolą kajak z wiosłem,  
Inni szczyty gór wyniosłe,  
Jeszcze innych chętka bierze,  
By kraj zwiedzić na rowerze.  

A kto nigdzie nie wyjedzie,  
Temu też się dobrze wiedzie,  
Bo nie znamy czasem sami  
Tego, co jest tuż za drzwiami.  

Na obozie, czy z rodziną,  
Miło dni wakacji płyną  
I nim zbliżą się do końca,  
Dają wszystkim promień słońca.  

                                                                                                   Marcin Brykczyński  

http://wiersze.doktorzy.pl/powakacjach.htm 

 

 

 

http://wiersze.doktorzy.pl/powakacjach.htm


 



Sytuacja związana z epidemią koronawirusa 

nieustannie się zmienia, a odgórne zalecenia 

ulegają pewnym modyfikacjom.  

Niektóre zasady są jednak cały czas aktualne.  
 

PAMIĘTAJ !  

 Myj często ręce.  
 Unikaj podawania dłoni i uścisków.  
 Płać kartą w czasie COVID-19. 
 Zakładaj maseczkę, kiedy wychodzisz z domu.  
 Unikaj dotykania ust, nosa i oczu.  
 Myj i dezynfekuj powierzchnie dotykowe  
 Dezynfekuj telefon.  
 Utrzymuj dystans od rozmówcy.  
 Zasłaniaj usta i nos podczas kaszlu i kichania.  
 Odpowiednio odżywiaj się i nawadniaj organizm.   
 Korzystaj z zaufanych źródeł informujących o 

koronawirusie. 

 

 

 

 

 

https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,dziesiec-najwazniejszych-zasad-na-czas-epidemii-koronawirusa,artykul,45249491.html#niepodawanie-dloni-i-unikanie-usciskow
https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,dziesiec-najwazniejszych-zasad-na-czas-epidemii-koronawirusa,artykul,45249491.html#platnosci-bezgotowkowe-w-czasie-covid-19
https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,dziesiec-najwazniejszych-zasad-na-czas-epidemii-koronawirusa,artykul,45249491.html#unikanie-dotykania-ust-nosa-i-oczu
https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,dziesiec-najwazniejszych-zasad-na-czas-epidemii-koronawirusa,artykul,45249491.html#utrzymywanie-dystansu-od-rozmowcy
https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,dziesiec-najwazniejszych-zasad-na-czas-epidemii-koronawirusa,artykul,45249491.html#higiena-podczas-kaszlu-i-kichania
https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,dziesiec-najwazniejszych-zasad-na-czas-epidemii-koronawirusa,artykul,45249491.html#odpowiednie-odzywianie-i-nawadnianie-organizmu
https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,dziesiec-najwazniejszych-zasad-na-czas-epidemii-koronawirusa,artykul,45249491.html#korzystanie-z-zaufanych-zrodel-informujacych-o-koronawirusie
https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,dziesiec-najwazniejszych-zasad-na-czas-epidemii-koronawirusa,artykul,45249491.html#korzystanie-z-zaufanych-zrodel-informujacych-o-koronawirusie


Radosnych, beztroskich, ale przede 

wszystkim bezpiecznych wakacji.  

Wiele słonecznych dni spędzonych w 

towarzystwie przyjaciół i rodziny  

 

Do zobaczenia! 

 

 

 

 

Pozdrawiam Grażyna Szymczyk 


