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Dwa kwietniowe dni uczniowie klasy VII b i 
VII c spędzili w stolicy Czech - Pradze.
Słoneczna pogoda sprzyjała robieniu zdjęć i
podziwianiu licznych zabytków. 
Wielogodzinne spacery po praskich uliczkach
pozostawiły niezapomniane wrażenia i chęć
powrotu do tego starego, pełnego historii
miasta.
Na spotkanie z Czechami i Pragą zapraszają
uczniowie VII b

Kamil Grochowski
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czeskie knedliki i hranulki

            Czeskie smaki
Być może wielu z  was zastanawiało się kiedyś, co je się poza granicami
naszego kraju. Dziś przedstawię wam przysmaki, które jada się u naszych
sąsiadów - Czechów.
SMAŻENY  SYR
Do jakiejkolwiek restauracji byśmy nie weszli, dostaniemy smażeny syr, jest
to jedno z najbardziej popularnych tam dań. Składa się z smażonego sera,
również podawanego z frytkami oraz z sosem tatarskim.
OVOCNE KNEDLIKY
U naszych sąsiadów bardzo popularne są knedliki, najczęściej jadane z
owocami i podawane jako deser. możecie ich spróbować z truskawkami,
morelami czy borówkami. Czesi za nimi przepadają.
CESNEKOVA  POLEVKA
Dla osób pełnoletnich polecany jest "zupny" wynalazek, a mianowicie zupa
piwna, w skład której wchodzi piwo, mleko, mąka i cynamon. Brzmi dziwnie?
Jednak w Czechach nie.
Mam nadzieję, że jeśli wybierzecie się do Czech skosztujecie jednej z
lokalnych potraw.
Nikola Inglot, VII b

Rozmówki polsko - czeskie
    Ahoj  ( Tak witał się znany wszystkim krecik )
My możemy się przywitać słowami dobry den ( uprzejme sformułowanie
używane do zmierzchu)
Czeski język należy go grupy języków słowiańskich, tak samo jak język
polski.Jednak dla nas niektóre słowa wydają się zabawne. Wynika to z
różnicy znaczeń wyrazów w naszym i czeskim języku.
Oto kilka przykładów, które wydały mi się godne uwagi:

śnieżny - cerstvj                                         lody - zmarzlina
teatr - divadlo                                              nurek - potapac
kapcie - backory                                         wiewiórka - drevni kocur
frytki - francouskie hranolky
terminatror - elektronicky mordulec
kaszanka - jelito

MINI ROZMÓWKI
Mam napad (mam pomysł)
To mě mrzí. (przykro mi bardzo)
Nemluvím česky (nie mówię po czesku)
Tomu nerozumím. (tego nie rozumiem)

Mieszkańcy Czech dość dobrze rozumieją polski, ale zawsze lepiej, gdy
jedziemy do innego kraju poznać kilka słów w tym języku lub rozpoczynać
rozmowę w neutralnym angielskim. 

Na shledanou, czyli do widzenia, Drodzy Czytelnicy.

Eliza Rokita, VII b

            Praha, czyli Praga
Stolica Czech - Praga -  jest jednocześnie największym miastem tego
państwa. Leży nad rzeką Wełtawą  w środkowych Czechach. Ma ponad
milion mieszkańców i prawie 500 km kwadratowych.
Od roku 1992 zabytkowe centrum starego miasta znajduje się na liście
światowego dziedzictwa UNESCO.
Jest chyba najczęściej odwiedzaną przez Polaków europejską stolicą.
Można powiedzieć, że znajdziemy w niej chyba wszystkie style architektury,
jednak stylem, który rozsławił miasto na świecie jest secesja.
Najwyższym wzniesieniem, a jednocześnie miejscem, gdzie znajdowała  się
jedna z pierwszych siedzib książąt czeskich, jest Wyszehrad.
To właśnie tu, według legendy, mieszkała księżniczka Libusza, a jej
proroczy sen dał początek miastu. Z Wyszehradu można oglądać wspaniałą
panoramę miasta, jednocześnie jest to park miejski, po którym można
spacerować.

oprac. Zespół "Zlepka" ( na podstawie wiadomości z internetu)

int.
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SPACERKIEM PO PRADZE

N O C N E    S P A C E R K I    P O  
P O K O J A C H

Pałac Prezydencki

Jeden z wielu mostów nad Wełtawą

     Dnia 18 i 19 kwietnia klasy VIIb i VIIc wraz z wychowawczyniami
wybrały się na wycieczkę do stolicy Czech Pragi. Punktem postoju
naszej wycieczki była Szklarska Poręba, z której musieliśmy odebrać z
umówionego miejsca pana przewodnika, następnie klasy VII pojechały
prosto na podbój Pragi. 
Pierwszym punktem zwiedzania Pragi był zabytkowy dworzec,
następnie poszliśmy zwiedzać starą część Pragi, gdzie zobaczyliśmy
wiele ciekawych miejsc, ale najbardziej ujęło mnie miejsce, w którym
podpalił się student Jan Palach jako ”żywa pochodnia”. 
Następnie spacerkiem przeszliśmy się ul. Paryską, przy której
zobaczyliśmy bardzo ekskluzywne sklepy znanych i drogich marek.
Dalej wyruszyliśmy na taras, z którego rozpościerał się piękny widok na
most Karola. 
Kolejnym punktem wycieczki była instalacja - głowa współczesnego
artysty. Dzieło jest bardzo ciekawe, ponieważ co chwila zmieniał się
układ twarzy, w między czasie zwiedziliśmy  jeszcze Kościół Marii
Panny Śnieżnej. Kolejno poszliśmy do żydowskiej dzielnicy Józefów, a
stamtąd prosto do galerii, w której mieliśmy czas wolny. Ostatnim
punktem pierwszego dnia w Pradze był późny obiad w jednej z praskich
restauracji, gdzie mogliśmy posmakować czeskiej kuchni. Obiadem i
deserem w restauracji zakończyliśmy pierwszy dzień w Pradze i
udaliśmy się prosto do naszego hotelu na nocleg. 
Drugiego dnia zwiedziliśmy zamek, Złotą Uliczkę oraz most Karola,
przepiękne ogrody królewskie, które urzekły nas pięknie kwitnącymi
magnoliami. 
Zmęczeni ale bardzo zadowoleni wróciliśmy w komplecie do Chojnowa.

                                                                         Adriana Urbańska kl.VII b

W dniach 18 i 19 kwietnia br. Moja klasa, VIIB, wraz z klasą VIIC była na
dwudniowej wycieczce w Pradze. Oczywiście, w plan wycieczki wpisany był
nocleg, który był naszą najlepszą częścią wyjazdu � Każdy z nas był
ciekawy, jak będą wyglądać pokoje. Ale nim do nich dotarliśmy musieliśmy
wraz z pilotem wycieczki, Tarzanem, bo taką miał ksywę wśród nas,
zrealizować plan pierwszego dnia. Więc czekało nas „ciężkie” zwiedzanie
jakże pięknej Pragi. To prawda, że Praga jest zadbanym miastem, jak
również to, że historia niektórych zabytków znajdujących się tam jest
interesująca. Ale nas to nie ciekawiło, gdyż mieliśmy już plan na nocne
eskapady po pokojach.
W czasie drogi do stolicy Czech zaplanowaliśmy sobie jak ma wyglądać
nasz niezapomniany nocleg. Oczywiście wszystkie składy pokoi były już
ustalone przed wyjazdem. Gdy dotarliśmy do hotelu i zjedliśmy kolację,
 mieliśmy jeszcze ostatnią chwilę na przygotowanie do zabawy. Po godz. 22
wychowawcy zabrali nam telefony komórkowe i wtedy przystąpiliśmy do
realizacji naszego planu. Każdy z nas miał za zadanie utożsamić się z
ulubionym bohaterem gry komputerowej, kreskówki bądź filmu. Postacie
były różnorodne, więc nie będę wymieniać. Ale jak już wcześniej
wspomniałam, zabrano nam telefony, więc musieliśmy znaleźć sposób na
komunikowanie się między sobą, bo przecież nikt z nas nie planował tej
nocy spędzić na spaniu. Jeszcze wspomnę, że zabawa nie dotyczyła
wszystkich uczestników wycieczki tylko tzw. wybrańców �
Pokoje mieliśmy na różnych piętrach, więc nauczycielki były czujne i często
nas kontrolowały. Po pierwszej próbie wyjścia z pokoju i udania się na I
piętro (ja z Agentakmi byłam na II piętrze) jedna z opiekunek zauważyła nas.
Wymyśliłyśmy, że właśnie szłyśmy do niej po tabletkę,bo jedną z nas boli
głowa. Pani uwierzyła w to, a my wróciłyśmy do siebie. Przy następnej
próbie zaczekałyśmy, aż zgaśnie światło i pani pójdzie do swojego pokoju.
Wszystko by się udało, gdyby nie to, że podczas wychodzenia z pokoju
nasze drzwi zaskrzypiały a w dodatku trzasnęły,  ponieważ był przeciąg. Nie
czekając na to, aż pani wyjdzie z pokoju i zwróci nam kolejny raz uwagę,
wskoczyłyśmy pod kołdry. Nie poddawałyśmy się jednak, ponieważ „ do
trzech razy sztuka”. Gdyby nasz plan nie wypalił za trzecim razem, to nie
byłybyśmy sobą. Dlatego wszystko przemyślałyśmy na spokojnie.
Podeszłyśmy pod drzwi, lekko złapałyśmy za klamkę i nasza Agentka C
rzekła:” Teren czysty”. Na te słowa cichutko wyszłyśmy z pokoju i wszystko
szło zgodnie z planem. Po korytarzu przeszłyśmy jak myszki. I nareszcie
nasz cel został zdobyty. Stałyśmy dumne pod pokojem chłopców. Mieli
uchylone drzwi, zdziwione miny, bo dość długo na nas czekali i chyba mieli
wątpliwości czy w ogóle dotrzemy. Szybko weszłyśmy do środka.
Gdy byliśmy już wszyscy razem w pokoju, to właśnie wtedy nadszedł czas
na oczekiwaną, super tajną grę, którą Drużyna G przywiozła prosto z Polski
a była nią MONOPOLY � Ha, ha, ha… Po długim czasie wcinania przekąsek
i grania w jakże wciągającą grę wróciłyśmy do swojego pokoju.
Może dla większości z Was to nic takiego, lecz dla nas było to ekscytujące.
Chyba najbardziej przemieszczanie się do pokoju chłopaków niż spędzone
kilka godzin na graniu. Chociaż ta gra to też była super fajna zabawa. Mam
nadzieję, że jeszcze kiedyś będę mogła coś takiego przeżyć.

Oliwia Sypień, klasa VII b
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P R A G A   W   O B I E K T Y W I E   K A M I L A

Odpoczynek

Praga - miasto mostów Rzeźba współczesna
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