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 W numerze: Wywiad z nauczycielem n/t planów wakacyjnych.
Ewentualnie ankieta wśród uczniów i nauczycieli.
Gdzie zamierzają spędzić wakacje? Jakie mają plany na ich spędzenie.
Jakie byłyby wakacje ich marzeń. Gdzie najchętniej wyjeżdżają i co
najchętniej robią na wakacjach.  Z czym kojarzy im się słowo wakacje
 ( Dokończ zdanie : Wakacje to...)
Nasze wiersze lub wyszukane wiersze o wakacjach, urlopie, lecie,
słońcu, morzu, górach,...
Wakacje w górach, nad morzem, nad jeziorem, 5-6 ciekawych miejsc
na wakacje z każdego typu.
Jeśli nie w Polsce to gdzie?
Wakacje w domu. Sposób na nudę bez komputera i
innych technologicznych gadżetów. Wycieczki, pikniki w naturze. . Nie
siedź w domu idź na wycieczkę. Ciekawe miejsca w okolicy. Zebranie
atrakcji  niezbyt odległych miejsc. Baseny : w Olkuszu, Bukownie, nad
Chechłem w Chrazanowie, w Kryspinowie. Miejsca: zamek w Lipowcu,
w Ogrodzieńcu, w Rudnie. Ciekawe i bezpieczne trasy rowerowe (z
Podłęża do Oświęcimia). Imprezy kulturalne (wyszukać na stronach
miast)Bezpieczeństwo podczas wakacji.krzyżówka, zagadki, rebusy o
wakacjach. Fotografie
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                              WITAJCIE CUDOWNE  WAKACJE !!!
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                                      WAKACJE W DOMU!!!!!

Wakacje w domu nie muszą być nudne wręcz przeciwnie,
mogą być fajne wesołe i pełne śmiechu. Na tej stronie
opowiem jak można spędzić w domu fajnie i miło
wakacje.Wakacje trwają dwa miesiące więc dosyć długo no i
nie okłamujmy się że spędzanie w domu wakacji może być
nudne a czasami, aż za bardzo ale teraz poznacie jak można
spędzić wakacje w domu oraz inne różne ciekawostki

��� aikawake via Foter.com / CC BY-NC-ND

JAK SPĘDZIĆ CZAS W DOMU I NA DWORZE ???????????
- Spędzanie czasu na łące- Skakanie na trampolinie - Pływanie w basenie-
Zabawa w „ Wodna Bitwa”(przygotować balony z wodą strój kąpielowy znaleźć
tzw. bazę i zacząć zabawę)                
Odwiedzenie ciekawych miejsc w okolicy
Zabawa w ogrodnika (opiekowanie się kwiatami i nadawanie mu imion)
Zabawa w Leśnego skrzata (pójdziecie do lasu i oprowadzajcie po nich
dziadków, rodziców itp..
Zabawa w podchody

Zabawa „ Szukaj” (polega na schowaniu karteczek i po schowaniu karteczek
mówi się szukaj i jak się znajdzie to też się mówi szukaj)Odwiedzenie
ciekawych miejsc w okolicy
Zabawa w ogrodnika (opiekowanie się kwiatami i nadawanie mu imion)
Zabawa w Leśnego skrzata (pójdziecie do lasu i oprowadzajcie po nich
dziadków, rodziców itp..
Zabawa w podchody
Zabawa „ Szukaj” (polega na schowaniu karteczek i po schowaniu karteczek
mówi się szukaj i jak się znajdzie to też się mówi szukaj)

Moją jedną z ulubionych zabaw jest zabawa „Poszukiwacz” - polega ona na
schowaniu karteczek (na kateczkach jest napisane np. „Tam gdzie sucho jest
zagadka” czyli w piasku) przez osobę potem chowa druga osoba (najlepiej w
miejscach w których nie bedzię padał deszcz) Następnie czekamy około 2
tygodnie i 1 zagadki nie chowamy  i szukamy.   Polecam :)

Wakacje to najlepszy czas
spędzenia czasu z rodziną, z
przyjaciółmi i ze swoimi
pupilami.
NIE za dużo spędzajcie go w
domu z telefonem lub
urządzeniem elektronicznym

Title: enjoy the spa
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      Wierszyki o wakacjach
      Kiedy słońce mocno praży,
       najprzyjemniej jest na plaży.
        Złoty piasek w pięty grzeje.
      Ja się śmieję, wiatr się śmieje!
     Chociaż rzeczka chłodem kusi,
   czy bezpieczna, sprawdzić musisz,
     nim do wody wskoczysz! Plusk!
       Żabka z brzegu głową kiwa,
      że ktoś żabką świetnie pływa
          i z zazdrości zielenieje.
      Ja się śmieję, wiatr się śmieje!
          Szumi woda, śpiewa fala,
           słońce twarze nam opala
            i przez sitko piegi sieje.
       Ja się śmieję, wiatr się śmieje

           
           Na podwórku piaskownica,
         wszystkie dzieci tu zachwyca.
              Żółty piasek i szufelka
              w kubełeczek sypie Elka.
            Budują tu zamki z piasku,
         pełno śmiechu, pełno wrzasku.
              Są maluchy i starszaki,
           gwar i śmiech nie byle jaki.
         Słońce z góry grzeje w plecy,
          na zjeżdżalni jeżdżą dzieci.
                I kołują się wokoło,
             ach, jak miło i wesoło!
          
           

 Lato, pobądź z nami.
    Lato, nie uciekaj.
         Dom daleko,
         gwar daleko,
      ale blisko rzeka.
  Nie licz nam kukułko,
       ile dni zostało,
 bo leśnego szczęścia
             dla nas
  zawsze będzie mało.

          Wakacji nadszedł czas, 
    dziś raduje Pola, lasy, łąki, góry, 
        jutro jadę na Mazury
       To zabawa, świetna sprawa,
       A we wrześniu szkolna ława

   Lipiec, sierpień to miesiące  
                      dwa.
 Niech ten czas wiecznie trwa.
  Jazda na rowerze, pływanie,
              Nie ma czasu                
        na leniuchowanie.

     Byłem z kolegami w Tatrach
  Nie była to droga łatwa
    Słońce świeciło wysoko
  Doszliśmy nad Morskie Oko

Mówię wam ja     mam racje
   Ja kocham        
 wakacje   :)

             

        Wakacje to piękny czas.
             Góry, rzeka, morze, las.
            Więc wyjedź na wakacje            
              z rowerem i plecakiem

                                                                 
                                                                 
           Wakacje to piękny czas, gdy      
   gramy w piłkę
   Jeździmy nad wodę, korzystamy z    
                    piękna natury
         Z tego co stworzył Pan Bóg
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 Wakacje nad morzem

Wakacje nad morzem to jedna z lepszych opcji
w lato. Gdy jest gorąco zawsze marzy się o
zimnej wodzie która ochłodzi nasze ciało.
Wiadomo są teraz baseny ale w niektórych
może są zwierzęta lub inne problemy które
mogą przeszkodzić w kupnie basenu. No ale
powiedzmy sobie szczerze pewnie każdy
chciał by usłyszeć fale morza zobaczyć
podwodny świat. W Polsce jest bardzo dużo
miejsc koło morza oraz są też jeziora to też
dobra opcja chociaż tam może być chłodniej.
Jednak jest pewien minus wakacje w Polsce
bywają bardzo zimne dlatego moim zdanie
najlepiej wybrać się za granie na przykład na
Chorwację. Jest tam bardzo ciepłe może
piękne widoki i można się opalać do woli   

Morze Bałtyckie

meduzy

Jestem dzisiaj w złym humorze!
Obraziłam się na morze!
Z obrażoną chodzę miną,
bo mi gdzieś kubełek zginął.

Pewnie morze go zabrało,
do kubełka wodę wlało,
nawrzucało wodorostów
i porwało go po prostu.

O! Przepraszam! Nakłamałam!
Sama w piasku go schowałam.

                                                  Kubełek

        
             Trochę o morzu !!!
 Zoogeograficznie Morze Bałtyckie tworzy oddzielną
dzielnicę bałtycką. Ze względu na niskie zasolenie jest ona
wyjątkowo uboga biologicznie. Dla porównania w
sąsiednim Morzu Północnym biomasa jest pięciokrotnie
wyższa. Niskie zasolenie stanowi barierę nie do pokonania
dla bardzo wielu zwierząt. Oprócz zachodnich krańców nie
występuje ani jeden gatunek szkarłupni będącej ważnym
składnikiem zwierzostanu innych mórz. Całkowicie
brak chitonów, walconogów, głowonogów, ramienionogów i
ściśle morskich ślimaków. Mięczaki ściśle morskie są
reprezentowane tylko przez sześć gatunków małżów.
Bardzo skromnie reprezentowane
są jamochłony, wstężnice i pierścienice. Nieliczne
zwierzęta słonowodne jak omułki, małgwie, chełbia,
śledzie czy dorsze żyjące w Bałtyku są o połowę mniejsze
niż w Morzu Północnym. Z drugiej strony niskie zasolenie
umożliwia tu życie wielu rybom słodkowodnym.
                                                                                 Wikipedia

Mapa

Około 2 lub 3 lata temu byliśmy w Gdańsku
było tam bardzo fajnie.
byliśmy razem ze szkołą. Był to udany
wyjazd. Spędziliśmy ze sobą udane i miłe
chwilę. Pogodna nam dopisywała a był koniec
maja. Było fanie odjazdowo dużo zabaw lokal
całkiem ładny było też boisko do gry no po
prostu były to wymarzone wakacje więc
nasze Polskie morze nie jest najgorsze
przynajmniej nie ma różnych rekinów
aligatorów i takich tam zwierząt 

Gdańsk z lotu ptaka

Net

net

net net
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                               WAKACJE W GÓRACH /\ /\ /\

Góry

Wakacje w górach to sama
przyjemność
Nie to co morze ale też tam
można spędzić świetne
wakacje. Latem jest tam
bardzo świeże powietrze    
 dobre dla organizmu
 człowieka
Są też tam baseny. Wody o
basenu są sprowadzone z
gór. Są też ta sole wodne.

Biała tatrzańska to tez dobry
pomysł.
Wakacje w górach są bardziej
dla osób które wolą ruch i
świeży oddech

Całe gór piękno, z każdym jego
szczytem
co Kasprowicza, karmione zachwytem
z krynic strumieniem i wiatru
westchnieniem
jest dla poety prawdziwym
natchnieniem

Z tych gór się żywa poezja wywodzi
ona,tak blisko do ludzi podchodzi
łezkę wzruszenia...też często wywoła
jak wstęgą, duszę owija dokoła

Żaden poeta się wtedy nie wstrzyma
by patrzeć na nie, zachwytu oczyma
i swoje myśli już zawsze skieruje
na szlak...którędy poezja wędruje.

                                                 Zofia

Białka

Góra – wypukła forma ukształtowania
terenu o wysokości
względnej większej niż 300 m.
W Europie za tereny górskie uważa
się tereny położone powyżej 500
m n.p.m. Ze względu na wysokości
bezwzględne wyróżnia się góry
niskie, średnie i wysokie. Ze względu
na sposób powstania wyróżnia
się góry
fałdowe, zrębowe, wulkaniczne i ostańce.

góry

Miejsca w górach, które warto odwiedzić nie tylko
dla tych którzy są wytrwałymi zdobywcami
górskich szczytów ale także dla amatorów którzy
bywają tutaj raz do roku.  By zobaczyć piękne
miejsca nie trzeba wyjeżdżać od razu do
Himalajów wystarczy przejechać się parę
kilometrów do naszych polskich gór które mają
wiele miejsc zapierających dech w piersiach
mimo że są tak niepozorne są piękne. 
Tatry Wysokie: Orla Perć  
Tatry Wysokie: Czerwone Wierchy 
Karkonosze: Śnieżne Kotły
Gorce: Turbacz
Tatry Wysokie: Rysy
Tatry Wysokie: Dolina Pięciu Stawów Polskich 
To tylko parę szlaków górskich, które można
zwiedzić ale oprócz nich są także atrakcje górskie
które każdy chociaż raz w życiu powinien
zobaczyć 
Trzy Korony 
Morskie Oko
Śnieżka
Sokolnica
Mimo tylko pięknych miejsc które daleko nie są
wybieramy się do zagranicznych gór mówią że u
nas nic nie ma co warto zobaczyć.

Himalaje greg.simenoff via Foter.com / CC BY-NC
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BAba_wysokog%C3%B3rska
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_fa%C5%82dowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_zr%C4%99bowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_wulkaniczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostaniec
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   WAKACJE NAD JEZIOREM

jezioro Tarnobrzeskie

Polańczyk

JEZIORO POLAŃCZYK

Polanczyk located on the left bank of the lake
is the largest concentration of resorts,
sanatoria and camps in the whole
Bieszczady.
T

here are water marinas, swimming pools and
campsites on the shores of the lake. In the
high season it is very crowded and noisy.
Polańczyk is also a spa where he is treated.
Respiratory disease.

Polańczyk Jezioro Białe

JEZIORO BIAŁE

Białe Lake - a lake in eastern Poland, located
in the eastern part of the Łęczyńsko-
Włodawska Plain, 7 km south of Włodawa
near Okuninka village 

The lake is a reservoir without inflow and
without inflow, the periodical inflow of the
White Lake has been dry for years. The lake
of White Lake is formed on a chalk base. The
coastline is 4262 meters long

JEZIORO WIGRY

The shape of the wig resembles
the letter "S". Due to the shape
of the coastline, the original
lake was called Wingry, which
was derived from the wingwing
word wingris (winding, winding,
vingrús). This name was
mentioned by the chronicler
Jan Długosz, writing about
Wladyslaw Jagiello's fishing
from 1418 in the area called
WingrI. The shoreline is about
60 km long, the banks are high
and covered with coniferous
forests.

Wigry

JEZIORO TARNOBRZESKIE

Almost 500 hectares of water, more than 40
meters deep, two beaches. One of the cleanest
lakes in the country (90% of the water inlet has
a class I purity), with exceptionally clear water
and a steady, rather strong wind. Place of
action international wakeboards, nationwide
windsurfing, kitesurfing and sailing regatta.
The strongest impression is guaranteed by the
longest tyrolka in the country - a lane downhill
of 520 meters in length, with a difference of up
to 20 meters, reaching speeds of over 70 km /
h!

An interesting proposition of lake folly is
blooming. Paradise on earth for anglers,
sailors, divers and scuba divers. A perfect spot
for those who do not imagine spending leisure
time without active leisure and practicing the
most varied water sports. Asylum seekers will
also find lovers, beaching and so on.
"Nothingness" in the beautiful circumstances
of nature: all thirsty for only the sound of
waves and omnipresent green.

net

netnet net

net
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                                  Wakacje na Chorwacji

 
Wakacje spędzone na Chorwacji były fajnym przeżyciem. Rok temu      
też byłam... zdążyła się tam trochę przykra historia. W drugi dzień        
spędzony na Chorwacji spotkałam meduzę która przyssała się do          
mojej nogi i mocno mnie poparzyła na szczęście nic się nie stało. Są    
tam miejsca piękne . Pogoda jest tam gorąca aż 40 albo więcej stopni.  
Wakacje tam były pełne przygód. Spotkaliśmy tam także delfiny. Były  
około 400 m od plaży pięknie wyglądały 

                 Chorwacja

Croatia, Republic of Croatia - a state lying on
the border of Central and Southern Europe,
the Adriatic Sea and bordering the south with
Bosnia and Herzegovina and Montenegro, the
east with Serbia and Hungary and Slovenia
from the north. From the south-west it has
access to the Adriatic Sea. From July 1, 2013,
he is a member of the European Union as a
member of the European Union 

Until 1st century n.e. In Croatia there was the Roman province of Illyria (Illyricum). In 1st century n.e. It was

divided into two provinces: Dalmatia and Panonia.

Olka
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: lake waters water falls
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	Kiedy słońce mocno praży,        najprzyjemniej jest na plaży.         Złoty piasek w pięty grzeje.       Ja się śmieję, wiatr się śmieje!      Chociaż rzeczka chłodem kusi,    czy bezpieczna, sprawdzić musisz,      nim do wody wskoczysz! Plusk!        Żabka z brzegu głową kiwa,       że ktoś żabką świetnie pływa           i z zazdrości zielenieje.       Ja się śmieję, wiatr się śmieje!           Szumi woda, śpiewa fala,            słońce twarze nam opala             i przez sitko piegi sieje.        Ja się śmieję, wiatr się śmieje
	Na podwórku piaskownica,          wszystkie dzieci tu zachwyca.               Żółty piasek i szufelka               w kubełeczek sypie Elka.             Budują tu zamki z piasku,          pełno śmiechu, pełno wrzasku.               Są maluchy i starszaki,            gwar i śmiech nie byle jaki.          Słońce z góry grzeje w plecy,           na zjeżdżalni jeżdżą dzieci.                 I kołują się wokoło,              ach, jak miło i wesoło!
	Wierszyki o wakacjach

	Lato, pobądź z nami.     Lato, nie uciekaj.          Dom daleko,          gwar daleko,       ale blisko rzeka.   Nie licz nam kukułko,        ile dni zostało,  bo leśnego szczęścia              dla nas   zawsze będzie mało.
	Byłem z kolegami w Tatrach   Nie była to droga łatwa     Słońce świeciło wysoko   Doszliśmy nad Morskie Oko
	Wakacji nadszedł czas,      dziś raduje Pola, lasy, łąki, góry,          jutro jadę na Mazury        To zabawa, świetna sprawa,        A we wrześniu szkolna ława
	Niech ten czas wiecznie trwa.   Jazda na rowerze, pływanie,               Nie ma czasu                         na leniuchowanie.
	Wakacje to piękny czas, gdy          gramy w piłkę    Jeździmy nad wodę, korzystamy z                         piękna natury          Z tego co stworzył Pan Bóg

	Mówię wam ja      mam racje

	Ja kocham          wakacje   :)
	Wakacje to piękny czas.
	Góry, rzeka, morze, las.             Więc wyjedź na wakacje                           z rowerem i plecakiem
	Wakacje nad morzem to jedna z lepszych opcji w lato. Gdy jest gorąco zawsze marzy się o zimnej wodzie która ochłodzi nasze ciało. Wiadomo są teraz baseny ale w niektórych może są zwierzęta lub inne problemy które mogą przeszkodzić w kupnie basenu. No ale powiedzmy sobie szczerze pewnie każdy chciał by usłyszeć fale morza zobaczyć podwodny świat. W Polsce jest bardzo dużo miejsc koło morza oraz są też jeziora to też dobra opcja chociaż tam może być chłodniej. Jednak jest pewien minus wakacje w Polsce bywają bardzo zimne dlatego moim zdanie najlepiej wybrać się za granie na przykład na Chorwację. Jest tam bardzo ciepłe może piękne widoki i można się opalać do woli

	Jestem dzisiaj w złym humorze!
	Obraziłam się na morze! Z obrażoną chodzę miną, bo mi gdzieś kubełek zginął.
	Pewnie morze go zabrało, do kubełka wodę wlało, nawrzucało wodorostów i porwało go po prostu.
	O! Przepraszam! Nakłamałam! Sama w piasku go schowałam.

	Wakacje nad morzem
	Około 2 lub 3 lata temu byliśmy w Gdańsku było tam bardzo fajnie.

	Trochę o morzu !!!
	byliśmy razem ze szkołą. Był to udany wyjazd. Spędziliśmy ze sobą udane i miłe chwilę. Pogodna nam dopisywała a był koniec maja. Było fanie odjazdowo dużo zabaw lokal całkiem ładny było też boisko do gry no po prostu były to wymarzone wakacje więc nasze Polskie morze nie jest najgorsze przynajmniej nie ma różnych rekinów aligatorów i takich tam zwierząt
	Zoogeograficznie Morze Bałtyckie tworzy oddzielną dzielnicę bałtycką. Ze względu na niskie zasolenie jest ona wyjątkowo uboga biologicznie. Dla porównania w sąsiednim Morzu Północnym biomasa jest pięciokrotnie wyższa. Niskie zasolenie stanowi barierę nie do pokonania dla bardzo wielu zwierząt. Oprócz zachodnich krańców nie występuje ani jeden gatunek szkarłupni będącej ważnym składnikiem zwierzostanu innych mórz. Całkowicie brak chitonów, walconogów, głowonogów, ramienionogów i ściśle morskich ślimaków. Mięczaki ściśle morskie są reprezentowane tylko przez sześć gatunków małżów. Bardzo skromnie reprezentowane są jamochłony, wstężnice i pierścienice. Nieliczne zwierzęta słonowodne jak omułki, małgwie, chełbia, śledzie czy dorsze żyjące w Bałtyku są o połowę mniejsze niż w Morzu Północnym. Z drugiej strony niskie zasolenie umożliwia tu życie wielu rybom słodkowodnym.


	WAKACJE W GÓRACH /\ /\ /\
	Wakacje w górach to sama przyjemność Nie to co morze ale też tam można spędzić świetne wakacje. Latem jest tam bardzo świeże powietrze      dobre dla organizmu  człowieka Są też tam baseny. Wody o basenu są sprowadzone z gór. Są też ta sole wodne.
	Góra – wypukła forma ukształtowania terenu o wysokości względnej większej niż 300 m. W Europie za tereny górskie uważa się tereny położone powyżej 500 m n.p.m. Ze względu na wysokości bezwzględne wyróżnia się góry niskie, średnie i wysokie. Ze względu na sposób powstania wyróżnia się góry fałdowe, zrębowe, wulkaniczne i ostańce.
	Całe gór piękno, z każdym jego szczytem
	co Kasprowicza, karmione zachwytem z krynic strumieniem i wiatru westchnieniem jest dla poety prawdziwym natchnieniem

	Biała tatrzańska to tez dobry pomysł.
	Z tych gór się żywa poezja wywodzi ona,tak blisko do ludzi podchodzi łezkę wzruszenia...też często wywoła jak wstęgą, duszę owija dokoła

	Wakacje w górach są bardziej dla osób które wolą ruch i świeży oddech
	Żaden poeta się wtedy nie wstrzyma by patrzeć na nie, zachwytu oczyma i swoje myśli już zawsze skieruje na szlak...którędy poezja wędruje.


	JEZIORO POLAŃCZYK
	JEZIORO BIAŁE
	Polanczyk located on the left bank of the lake is the largest concentration of resorts, sanatoria and camps in the whole Bieszczady.
	Białe Lake - a lake in eastern Poland, located in the eastern part of the Łęczyńsko-Włodawska Plain, 7 km south of Włodawa near Okuninka village
	here are water marinas, swimming pools and campsites on the shores of the lake. In the high season it is very crowded and noisy. Polańczyk is also a spa where he is treated. Respiratory disease.
	The lake is a reservoir without inflow and without inflow, the periodical inflow of the White Lake has been dry for years. The lake of White Lake is formed on a chalk base. The coastline is 4262 meters long
	WAKACJE NAD JEZIOREM


	JEZIORO WIGRY
	JEZIORO TARNOBRZESKIE
	Almost 500 hectares of water, more than 40 meters deep, two beaches. One of the cleanest lakes in the country (90% of the water inlet has a class I purity), with exceptionally clear water and a steady, rather strong wind. Place of action international wakeboards, nationwide windsurfing, kitesurfing and sailing regatta. The strongest impression is guaranteed by the longest tyrolka in the country - a lane downhill of 520 meters in length, with a difference of up to 20 meters, reaching speeds of over 70 km / h!
	The shape of the wig resembles the letter "S". Due to the shape of the coastline, the original lake was called Wingry, which was derived from the wingwing word wingris (winding, winding, vingrús). This name was mentioned by the chronicler Jan Długosz, writing about Wladyslaw Jagiello's fishing from 1418 in the area called WingrI. The shoreline is about 60 km long, the banks are high and covered with coniferous forests.
	An interesting proposition of lake folly is blooming. Paradise on earth for anglers, sailors, divers and scuba divers. A perfect spot for those who do not imagine spending leisure time without active leisure and practicing the most varied water sports. Asylum seekers will also find lovers, beaching and so on. "Nothingness" in the beautiful circumstances of nature: all thirsty for only the sound of waves and omnipresent green.


	Wakacje na Chorwacji
	Wakacje spędzone na Chorwacji były fajnym przeżyciem. Rok temu       też byłam... zdążyła się tam trochę przykra historia. W drugi dzień         spędzony na Chorwacji spotkałam meduzę która przyssała się do           mojej nogi i mocno mnie poparzyła na szczęście nic się nie stało. Są     tam miejsca piękne . Pogoda jest tam gorąca aż 40 albo więcej stopni.   Wakacje tam były pełne przygód. Spotkaliśmy tam także delfiny. Były   około 400 m od plaży pięknie wyglądały
	Chorwacja
	Croatia, Republic of Croatia - a state lying on the border of Central and Southern Europe, the Adriatic Sea and bordering the south with Bosnia and Herzegovina and Montenegro, the east with Serbia and Hungary and Slovenia from the north. From the south-west it has access to the Adriatic Sea. From July 1, 2013, he is a member of the European Union as a member of the European Union

	Until 1st century n.e. In Croatia there was the Roman province of Illyria (Illyricum). In 1st century n.e. It was divided into two provinces: Dalmatia and Panonia.

