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Przedwakacyjny numer to niespodzianka! Wszystkie nasze artykuły
opisują ciekawe miejsca, które warto odwiedzić podczas dwumiesięcznego
leniuchowania! Mamy nadzieję, że zainspirujemy Was do zwiedzania :)

WAKACJE NAD MORZEM
Dlaczego warto pojechać nad morze?
Przede wszystkim są tam piękne widoki, na przykład zachody
słońca i niekończące się morze. Co więcej, przebywając nad
morzem.można przepłynąć się statkiem, jak również zobaczyć
zabytkowe statki. Tylko nad morzem można zjeść regionalne
potrawy z tamtych stron. Ponadto można się opalić,
pospacerować morskim brzegiem.

Ja sama doświadczyłam tych przyjemności i komfortów. Nad
morzem można wspaniale wypocząć.
Łucja Filus, klasa 3d

WYCIECZKA DO LONDYNU
Londyn jest pięknym miastem a ilość atrakcji i zabytków nie mieści się w głowie. Watro więc
mieć dobry plan wycieczki, na przykład taki jak ten:
Dzień 1 – Pałac Buckingham, siedziba Królowej Elżbiety II
Dzień 2 – London Bridge i Tower of London
Dzień 3 – Big Bed i opactwo Westminster a na wieczór London Eye
Dzień 4 – Muzeum ﬁgur woskowych Madamme Tussauds
Dzień 5 – Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Nauki
Dzień 6 – Trafalgar Square a na wypoczynek 4 – piętrowy sklep M&M’s World
Dzień 7 – Legoland w Windsorze – miejscowości pod Londynem, w której
wypoczywa rodzina królewska
Co można tam zobaczyć? Już mówię. Pałacu Buckingham nie zwiedzisz, ale za to zobaczysz
zmianę warty o 12.00. Do Big Bena również nie zajrzymy, ale z London Eye ujrzymy całe
miasto! Muzeum ﬁgur woskowych słynie ze sławnych postaci naturalnej wielkości a w
Muzeum Historii Naturalnej ujrzymy wiele szkieletów dinozaurów. Na Trafalgar Square
zobaczymy wielki pomnik – kogo, nie zdradzę – zobaczysz to, gdy już będziesz w Londynie. A
co znajdziecie w Legolandzie już chyba nie trzeba mówić …
Szymon Łabędź, klasa 3d

MAJORKA
Majorkę odwiedziłem podczas ostatnich wakacji. Cały czas było gorąco i świeciło słońce. Razem
z rodzicami zwiedziłem całą wyspę, chodziłem na plażę, zbierałem muszelki. Raz tata złapał
nawet rozgwiazdę. Bardzo dobrze wspominam te wakacje. Ten wyjazd był ciekawą przygodą.
Michał Patyk, klasa 3a

WŁOCHY
Włochy są ciekawym krajem, ponieważ można tutaj pływać w morzu, jeździć na nartach w górach
Dolomitach czy wybrać się na wycieczkę górską. Watro zwiedzić jaskinię Gigantów, która jest
drugą największą jaskinią na świecie. Koniecznie trzeba odwiedzić stolicę Włoch, Rzym, pełen
wspaniałych zabytków i budowli, np. Koloseum, Panteon czy Bazylika św. Piotra. W Wenecji
trzeba popłynąć w rejs gondolą po Cand Grande.
Na Sycylii główną atrakcją jest wejście na dymiący wulkan
Etna – największy w Europie.
W Pizie znajduje się słynna krzywa wieża, jeden z najbardziej
znanych budynków na świecie. Włochy mają wiele do
zaoferowania turystom. To piękny i malowniczy kraj.

Zoﬁa Zgała - Czarnecka, klasa 3f

CHORWACJA
Miejsce w słonecznej Chorwacji na wyspie Dugi Otok, w miejscowości Veli Rat. Jest tam plaża
kamienista, piękne morze, a w nim ryby! Kemping, który jest niedaleko przeznaczony jest dla
namiotów, kamperów, są również domki do wynajęcia. Dookoła znajduje się las, na plaży stoi
latarnia morska z pięknym widokiem na morze. Cudny zachód słońca, chyba na każdym zrobi
wrażenie! Niezbyt daleko, w Sali, jest port, gdzie można wykupić rejs po Morzu Adriatyckim. To
według mnie najlepsze miejsce na wakacje.

Zoﬁa Malec, klasa 3d

SŁOWACJA
Jednym z moich ulubionych miejsc, jakie zwiedziłam w czasie wakacji, jest
Słowacja. Zwiedzałam Czerwony klasztor, który leży na Dunajcem. Całą
rodziną przeszliśy ok. 30 km od granicy. Po drodze widzieliśmy dużo łódek,
pontonów i kajaków, w których pływali ludzie. Podczas tej wycieczki
widziałam też z daleka szczyt górski -Trzy Korony. Pamiętam jeszcze, że jadła
smaczne lody w małym barze. A te lody były polskiej produkcji :)
Maja Motylewska, klasa 3a

GRECJA
Wyspa Kreta jest miejscem, które warto zobaczyć. Laguna Balos ma najpiękniejszą plażę a miasto
portowe Chania słynie z atrakcyjnej nadbrzeżnej dzielnicy portowej i charakterystycznej
weneckiej zabudowy. Będąc tu warto odwiedzić Starówkę, gdzie na każdym kroku można
zobaczyć weneckie i tureckie kamienice. Zachęcam do zwiedzania tego pięknego kraju naprawdę warto!
Gabriela Gajda, klasa 3f
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I SPY WITH MY LITTLE EYE ...
Na blogu Picklebums znaleźliśmy świetną zabawę w stylu „ I spy with my Little eye …”. W tej
zabawie musimy odnaleźć podaną liczbę poszczególnych elementów i pokolorować je. Tak więc
do dzieła!

PODZIĘKOWANIA ...
Dziękujemy wszystkim naszym Czytelnikom! Życzymy udanych wakacji – oby pogoda nam
dopisywała przez całe dwa miesiące. A już we wrześniu spotkamy się znowu na szkolnych
korytarzach :) Będziemy czekać na relacje z Waszych wakacyjnych podróży!

