
DZIEŃ RODZINY



Paulina Daniszewska 10 kl

Rodzina - to nieskończenie piękne słowo, które ma wielkie znaczenie w życiu każdego

człowieka.

W rodzinie czujesz się bezpiecznie, jesteś zawsze wysłuchany, pocieszany, wspierany,

jesteś tutaj potrzebny i kochany. Bez rodziny i bliskich jesteś niczym. W rodzinie człowiek

nabywa wszystko, co najważniejsze i cenne w swoim życiu, uczy się dbać o swoich

bliskich, dorasta jako osobowość dojrzała i odpowiedzialna.





Rodzina...Słowo, które wywołuje uśmiech i myśli o tym, że to jest prawdziwe 
szczęście mieć ją... Rodzina, to zawsze 100 procent miłości, radości, szczęścia, 
opieki, wsparcia, najlepszych chwil...To jest to, co nosimy w sercu, bo jest nam 

ponad wszystko ważne. To jest skarb, który jest cenniejszy niż wszystkie
szlachetne kamienie świata i nawet więcej...

Rodzina jest tym, co grzeje serce, daje uczucie szczęścia i nieskończonej 
miłości. Jest bardzo ważna dla każdego człowieka, bo składa się z tych osób, 
które nigdy cię nie porzucą, podtrzymają w trudnych chwilach i będą zawsze 

z ciebie dumni.

Inesa Jusel 10 kl.



Rodzina kojarzy mi się z ciepłem rodzinnym, wspólnymi posiłkami, 

rozmowami, miłością, szczerością, tolerancją, a także szacunkiem i 

odpowiedzialnością. W rodzinnym środowisku uczymy się, jak prawidłowo 

zachowywać się w różnych sytuacjach, jak obcować z osobami starszymi. 

Chcę powiedzieć, że kocham swych rodziców i cieszę się, że urodziłam się 

właśnie w tej rodzinie. 

Kamila Ingielewicz 10 kl.



Drodzy Rodzice!

Najpierw chciałabym Wam powiedzieć, że Was bez umiaru kocham, choć nie zawsze 

to mówię. 

Dziękuję, że byliście, jesteście oraz na pewno będziecie w moim życiu. Na zawsze 

pozostaną mi w pamięci te cudne letnie wakacje, które były przepełnione ogromną 

miłością i ciepłem.

Joanna Sinkiewicz 10 kl.





Moim zdaniem, słowo rodzina nie określa się jako, grupa krewnych ludzi. 

Rodziną dla człowieka mogą być jego przyjaciele, lub rodzice zastępcze. 

Najważniejsze, by w rodzinie kwitła atmosfera miłości i zaufania.

Ewelina Lipniewicz 10 kl.



Dla mnie rodzina jest największym skarbem czuję się w niej potrzebny 

i kochany, sądzę tak, ponieważ widzę to. Cieszą się z najmniejszych 

moich osiągnięć, zawsze spytają jak się czuję, jaki mam humor, pocieszą 

mnie drobiazgami takimi jak: zrobią herbatę, nawet gdy tego nie proszę, 

obejmą i przytulą. Zawsze doradzą jak się zachować  w tej, lub innej 

sytuacji, opowiedzą jakiś przykład lub dadzą swój przykład z 

dzieciństwa. Cieszę się, że mam taką rodzinę.

Daniel Mażul 8 klasa





Bardzo cieszę się, że właśnie tacy są moi rodzice. Jestem im bardzo wdzięczna, 

ponieważ podarowali mi życie. Nauczyli wierzyć w Boga, kochać, mówić prawdę, 

być szczerą i sprawiedliwą osobą, a także wiele innych rzeczy. 

To dzięki ich wychowaniu mam taką osobowość.

Jestem bardzo dumna, że to oni są moimi rodzicami.

Beata Stankiewicz 10 kl.



W rodzinie czuję się kochaną osobą . Bardzo lubię swoją 

rodzinę, ponieważ ona jest najlepszą rodziną.

Ariana Gotowiecka 8 kl





Moja rodzina jest bardzo dobra i wesoła. Każdy w mojej rodzinie jest wesoły. 

Lubimy razem spędzać czas. 

Mój brat jest bardzo dobry. Lubimy z nim bawić się w różne ciekawe i wesołe 

gry.

Lubię spędzać czas z rodzicami. Są bardzo dobrzy. Lubię z nimi porozmawiać.

Eryk Kozlowas 5 kl.



Nasza rodzina jest koleżeńska, dlatego mamy dużo kolegów. Szanujemy jeden 

drugiego. Z rodziną lubimy podróżować i lubimy zwiedzać ciekawe miejsca.

Dawid Gotowiecki 5 kl.



M



Dla mnie rodzina to największa radość i  najwyższa wartość. Nauczyli mnie 

cieszyć się każdą chwilą i ze wszystkiego co mnie spotka, czerpać naukę.

Karol Masalski 6 kl.





Podziękuj dla Boga, że jesteś tym człowiekiem, który ma takie szczęście mieć 

rodzinę. Podziękuj za to, że możesz widzieć rodzinę codziennie, widzieć 

uśmiech na ich twarzy i słyszeć ich głos, że masz do kogo zwrócić się w 

trudnych chwilach i spędzić czas z tymi, co sprawiają, że czujesz się 

najszczęśliwszym człowiekiem na świecie i których kochasz ponad wszystko.

Inesa Jusel 10 kl.


