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WAKACJE TUŻ TUŻ 

Dopiero rok szkolny się zaczął, a tu jeszcze 

chwila i wakacje! Wiele osób wyjedzie w 

różne ciekawe miejsca w Polsce i za granicą, 

ale są też tacy, którzy z różnych powodów  

będą musieli  zostać  

w domu. Postaram się przedstawić kilka 

pomysłów jak pożytecznie i przyjemnie 

spędzić  ten wolny czas.  

Na szczęście pozostanie w domu podczas lata 

to nie jest powód do smutku. Nawet bez 

pięknych widoków i szumu morza można 

spędzić niezapomniane wakacje! Ma to być 

przede wszystkim czas odpoczynku po 

pracowitym roku w szkole oraz czas, który 

możemy przeznaczyć na robienie tego,  

na co zawsze mieliśmy ochotę. 

Proponuję  przeznaczyć  kilka pierwszych dni 

na wyłączny odpoczynek.  Jest wiele pysznych 

potraw, które można przygotować używając 

jedynie świeżych owoców, dostępnych w lecie 

w większości sklepów. Leżenie na kocu, 

kąpanie się w promieniach słońca i popijanie 

koktajlu ze świeżych truskawek czy malin to 

bardzo relaksujące zajęcie. 

 Znajdujemy się blisko naszej pięknej stolicy, 

Warszawy, pełnej atrakcji. Zaledwie miesiąc 

temu powstały nowe, urocze plaże nad Wisłą, 

które dadzą nam namiastkę morza. lstnieje 

również możliwość udania się w długi rejs po 

tej rzece i zobaczenie stolicy z innej 

perspektywy. Warszawa jest też miejscem 

wielu zabytków  kultury. Nie brak tu teatrów, 

oper, kin czy filharmonii. Każdy może 

zrelaksować się przy pięknej muzyce, uciec w 

inny świat przy filmie czy delektować piękną 

sztuką w teatrze.  A może w najbliższej okolicy, 

w Twojej miejscowości, są miejsca, których 

nigdy nie udało się zobaczyć? Lato to świetna 

okazja, żeby nadrobić te zaległości. W końcu 

„cudze chwalicie, a swego nie znacie’’  jest 

aktualnym przysłowiem. Cóż bowiem z tego, 

że ludzie wyjeżdżają na zagraniczne wycieczki, 

jeśli nie wiedzą, z czego słynie ich 

miejscowość? 

Są również tacy, którzy wolą więcej ruchu. 

Mam dla nich propozycję bardziej sportowego 

lata. W stolicy mamy mnóstwo basenów, 

siłowni, rowerów do wypożyczenia lub po 

prostu tras  do biegania. Wakacje to idealna 

okazja do zrzucenia paru zbędnych 

kilogramów, zdobycia kondycji lub nauczenia 

się jakiejś nowej dyscypliny sportowej. 

Książki i filmy, na które nie mieliśmy czasu 

kurzą się zapewne na wielu półkach. Nigdy nie 

wiadomo jakie historie zawierają, ani do 

jakiego świata nas przeniosą. Właśnie w lato 

mamy  niepowtarzalną okazję do poznania 

niektórych. 

Zacieśnienie kontaktów i utrwalenie przyjaźni, 

urządzanie fajnych spotkań towarzyskich, 

ognisk czy grilla to ciekawe spędzanie dnia. 

Nie dość, że miło mija czas na grach, przy 

rozmowach i jedzeniu, to lepiej poznajemy 

rodzinę, przyjaciół, partnerów itd. Każdy 

chętnie spędza czas w gronie najbliższych. 

Pomoc rodzicom w pracach domowych to 

również sprawa, o której nie wolno nam 

zapominać. Rodzice tego bardzo potrzebują, 

przez cały rok szkolny wspierają nas w naszych 

pracach – wakacje to pora, kiedy można im się 

odwdzięczyć. Nam z kolei  przyda się 

umiejętność wykonywania różnych prac 

domowych.  Jeść, na przykład, będzie nam się 

chciało przez całe życie, a wspaniale jest 

wiedzieć, że można samemu ugotować pyszną 

potrawę. 

Myślę, że podczas wakacji nie można się 

nudzić, nawet nie wyjeżdżając. A jeśli nawet 

dopadnie nas chęć na nic nierobienie, to też 

się z tego cieszmy. Podczas nudy pojawiają się 

najlepsze myśli i pomysły.  


