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 W czasie ferii spałam do 10, a czasem do 12 

godziny. Chodziłam do koleżanki, z którą 

"wygłupiałam się" i pisałyśmy SMS-y. 

Chodziłyśmy do sklepu po coś słodkiego, jak 

przychodziłyśmy do domu,to wtedy smiałyśmy 

się bez powodu. Na sali gimnastycznej 

grałyśmy  w siatkę. W sobotę byłam u 

przyjaciółki na urodzinach ,było fajnie.



 Ferie zimowe 

spędziłam w domu, 

w gronie rodziny  i 

przyjaciół. Po 

dwóch tygodniach 

wróciłam do 

gimnazjum 

wypoczęta, 

szczęśliwa i 

zadowolona. 
Weronika III E



 Dzwonek i znowu siedzę w naszej  klasie.W

czasie ferii, przez dwa tygodnie, byłem w domu 

i grałem w gry. W drugim  tygodniu chodziłem  

do lasu z psem na spacer. Odwiedzałem 

jeszcze  kuzyna i kuzynki. Jeździłem z 

rodzicami i rodzeństwem  na gościnę do wujka i 

cioci. Myślami wracam do tych wspaniałych dni.







 Tegoroczne ferie zimowe 

spędziłem w domu. 

Nudziłem się, gdy byłem 

sam w mieszkaniu.   W 

poniedziałek spotkałem 

swoich przyjaciół ,wtedy  

zrobiliśmy bitwę na śnieżki.

 W czasie   ferii zimowych 

głównie odpoczywałem. 

Oglądałem telewizję i 

grałem na komputerze i  

jeszcze jeździłem na 

quadzie.

 Mimo, że nie przeżyłem 

żadnej ciekawej przygody, 

jestem zadowolony, że nie 

chodziłem do szkoły.



 Od 16 lutego były ferie.

 Oglądałem mecze piłki nożnej. Odpoczywałem.

 Grałem na komputerze. Pojechałem z mamą i babcią 

do Lęborka. Zobaczyliśmy wszystkie sklepy .Gdy 

wracaliśmy, wstąpiliśmy  do dziadka na kawę.

 Z Sebastianem graliśmy na  komputerach w Gry: 

CS:GO League Of Legends World Of Tanks.

 Z młodszym bratem bawiłem się dziecięcymi 

zabawkami (brat ma 6 lat).                                                                                             

Kamil IIa



 Moje ferie zimowe były bardzo udane i 

bezpieczne. W pierwszym tygodniu pojechałam 

w góry do Nowego Targu. Uczyłam się jeździć na 

nartach. Było wspaniale. W drugim tygodniu 

spędzałam czas z kuzynkami. Odwiedzałam też 

babcię. Były to najlepsze ferie.



 Podczas ferii  zimowych 

obchodziłam z rodziną  moje 

14-ste urodziny. 

 Moi kuzyni i ja świetnie 

bawiliśmy się   na podwórku, 

m.in. graliśmy w piłkę nożną i 

siatkówkę.

 W czasie  ferii bawiłam się 

również z moją kotką, która  

wabi się Yoko. Myślę, że to  

imię do niej pasuje. Yoko 

czasami drzemie, razem ze 

mną, w moim łóżku. 

 Myślę, że tegoroczne ferie 

będę bardzo miło 

wspominała.                           

Uczennica: Hanna Rompa



 Ferie zimowe spędziłem w domu. Bawiłem się z 

młodszą siostrą . Chodzilem na lodowisko. Poza 

tym pojechałem do aquaparku w Bytowie. 

Bardzo mi się tam podobało. Babcia i dziadek 

mieli rocznice ślubu, więc zaprosili nas na obiad. 

Byli tam też kuzyni, wujkowie i ciocie. Przez całe 

ferie czytałem książkę pt: "Krew Elfów".    Kilka 

razy byłem u mojego kuzyna. Oglądałem też  z 

rodziną filmy, jedząc popcorn. Ferie były bardzo 

udane.

Krzysztof Wolski kl. I e



 Kochani. czas ferii... 

Poniedziałek. Spędziłam  

w szkole w Mojuszu. 

Prowadziłam zajęcia 

dodatkowe dla chętnych 

dzieci. Spotkanie z 

logopedycznym 

pingwinem i rysowanie 

jego podobizny sprawiło 

nam ogrom radości. 

 Grażyna Paracka,                    

logopedka



 Prawie przez całe  ferie gdzieś wyjeźdzałem. W 

poniedziałek pojechałem do kolegi, byłem u niego 

dwa dni. Graliśmy w gry komputerowe oraz 

planszowe. Potem tydzień spędziłem u babci, 

resztę dni w domu  z mamą,tatą,siostrą i bratem. 

Oczywiście grałem w gry. Wychodziłem też  na 

podwórku.

 Fabian IF



 Pierwszy tydzień ferii 

zimowych spędziłem w 

domu, oglądając telewizję i 

grając w gry komputerowe. 

Natomiast w drugim 

tygodniu  pływałem  w  

basenie, Byłem  również w 

kinie. A  także odwiedziłem 

swoich dziadków . Poza tym 

wypoczywałem. Te ferie 

można zaliczyć do jednych 

z najlepszych ferii 

zimowych w moim życiu.



Dominik N kl.Ia





 Tegoroczne ferie zimowe spędziłem głównie w domu. Poza 

tym

 nocowałem w swoim gimnazjum na Nocce Lotniczej i 

latałem na symulatorze.

 W domu zajmowałem się swoją miesięczną siostrzyczką :-)

 Pod koniec ferii, w sobotę, razem z Zespołem Parafialnym, 

do którego należę ,pojechałem na kręgle i do kina w 

Kościerzynie na  film pt. "Planeta Singli" .  Jest to 

przezabawna komedia romantyczna... .

 Ponadto nic szczególnego nie robiłem, jednak uważam te 

ferie za udane !!! :)                                                                                                        

Maciej Toczek I



 Ferie zimowe spędziłem w domu. W pierwszym 

tygodniu byłem chory.Zaś  w drugim tygodniu  

dostałem swój wymarzony komputer  z 

monitorem. W ostatnich dniach ferii grałem w 

gry komputerowe na moim nowym komputerze. 

Odwiedziłem również wujków, ciocie, kuzynów, 

kuzynki i dwie babcie.



 W feriach  pojechałam 

do mojej babci. Pierwszy  

tydzień minął bardzo 

szybko, ponieważ  

pomagałam mojej 

kochanej  babci w  

gospodarstwie.  Pod 

koniec drugiego tygodnia 

spadło trochę śniegu, 

więc ulepiłam bałwana. 

Prezentował się 

wspaniale. Prawie przez 

całe ferie grałam z 

bratem i wujkiem w karty. 

A mój kot obserwował 

ptaki.



 Pierwszy dzień ferii spędziłem w domu i  myślałem: "Jak je 

dobrze wykorzystać"? Przez kilka dni odwiedzałem kolegów. 

Rozmawialiśmy, jeżdziliśmy na  rowerach i graliśmy w piłkę. 

Potem pojechałem odwiedzić babcię i dziadka. Było fajnie, 

rozmawialiśmy. Dziadek opowiadał, jak to było kiedyś . 

Chodziłem także na dwór z sąsiadami. Bawiliśmy się w 

podchody. Później jeździliśmy na rowerach dookoła naszych 

domów. W drugim tygodniu  ferii mama i tata mieli rocznicę 

ślubu. Było Super!  Przyjechali goście. Ja  bawiłem się  z 

młodszym kuzynem. Dla mnie ferie były bezpieczne i fajne.  

 Kacper Wolski     kl. Ig



 W pierwszym  tygodniu 

ferii byłem u cioci i 

wujka, naprawialiśmy 

traktor.Cały drugi 

tydzień  byłem w domu. 

Kupiłem sobie głośnik. 

 W tym roku w czasie  

ferii było mało 

śniegu.Według mnie 

zimowe wakacje 

powinny trwać trzy 

tygodnie.                                                                                                           

Dominik Cepliński 1A





 Koniec


