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Piękne kraje, które
warto zwiedzić...

Wakacje w kilku
językach świata!

     Wakacje w kilku językach swiata!

Niderlandzki: Vakantie
Angielski: Holidays
Arabski:  ةلطع
Irlandzki: lá saoire
Hawajski: aiiia
Afrykański: vakansie
Rosyjski: праздник
Portugalski: feriado
Ukraiński: свято
Słowacki: dovolená
Francuski: vacances
Grecki: αργία
Japoński: ��
                                            Rudi

WAKACJE!

morze

Morze
                 

      Góra parkowa w Krynicy Zdrój

To szczyt mający wysokość 741 m n.p.m. Park na jej stokach jest
doskonałym terenem spacerowym znajdującym się właściwie w
centrum miasta. Został założony w roku 1810 - do dziś zachował
się pierwotny układ ścieżek. Wśród leśnych gęstwin możemy
odnaleźć wiele ciekawych zabytków i atrakcji:

Stawy –na zachodnim stoku Góry Parkowej znajdują się cztery
jeziorka osuwiskowe zwane Czaplimi Stawami . Od wiosny do
późnej jesieni można przy nich spotkać wodne ptactwo.

Altany –na północnym stoku góry, nad doliną Palenicy zachowały
się dwie XIX-wieczne drewniane altany: „Wanda” i „Marzenie”.

Na górę parkową można też wyjechać kolejką. Znajdziemy też
tam park linowy i wiele innych atrakcji. Przede wszystkim można
tam dobrze odpocząć i spędzić dobrze czas z rodziną                   
                                   M.K

No to oczywiście:

-Polska!
-Włochy
-Francja
-Hiszpania
-Turcja
-Grecja
-Malta
-Cypr
-Chorwacja
-Majorka
-Bułgaria
-USA
-Kanada
                Rudi

Wakacje

Morze
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 Kilka słów o
Ochotnicy
Dolnej 

    Szkołę czas     
        zacząć...

 W Ochotnicy
Dolnej
spędziłam dwa
tygodnie więc,
chcę o tym
miejscu coś
powiedzieć.
Miejscowość
ma 600 lat i
znajduje się w
Małopolsce.   

A wszystko zaczęło się tak...  Dawno temu na małego następcę tronu zła
wróżka rzuciła urok. Polegał on na tym, że każda dziewczyna, która
spojrzy na księcia od razu się w nim zakocha. Ale to nie koniec. Wiedźma
zagroziła również, że jeśli do 21 roku życia książę nie znajdzie sobie żony
miłość na świecie zginie. Czaruś miał przez tą klątwę pełno kłopotów. A
jakby tego było mało to trzy księżniczki: Śpiąca, Śnieżka i Kopciuszek
planowały z nim ślub. Ale książę nie kochał żadnej z nich. Nie wiedział co
to MIŁOŚĆ. Do czasu… Od tego momentu zaczęły się zwariowane
przygody Czarusia związane ze znalezieniem sobie żony. Podczas tej
długiej i trudnej drogi towarzyszyła mu dziewczyna. Ale nie byle jaka…
Była to Laura -  najsprytniejsza złodziejka w całym mieście na czas tej
‘misji’ przebrana za mężczyznę i nazwana Leonem. Żyjący las, Baby –
Schaby i kamienny potwór to tylko niektóre z niebezpieczeństw, które
czyhały  na parę. Jak skończy się ich zwariowana historia? Tego dowiecie
się siedząc w wygodnych fotelach w pobliskim kinie.                            
 

Ruiny...

Wakacje
skończyły się
dopiero 2
września, więc
uczniowie mieli
więcej czasu
na
odpoczynek.
Trwały o 6 dni
dłużej niż w

poprzednim
roku. Niektórzy
się smucili, a
inni, którzy
lubią się uczyć,
byli bardzo
szczęśliwi.       
 
               KK

wiki

Oferta kin w wakacje kipiała od
filmów familijnych, przygodowych i
bajek. Jedną z bajek godnych
polecenia jest ,, Książę Czaruś’’. 
W rolach głównych wystąpiły trzy
znane wokalistki: Honorata
Skarbek jako Śpiąca, Marta
Gałuszewska jako Śnieżka i
Ewelina Lisowska jako Kopciuszek.
Rolę tytułowego Czarusia zagrał
zaś Karol Jankiewicz. Film jest
świetny zarówno dla dzieci i
dorosłych.Szczególnie dla tych,
którzy lubią się czasem pośmiać... 

  Wakacje w kinie? Dlaczego by nie? 
           - ,,Książę Czaruś''

Ochotnica
Dolna jest
położona w 
Gorcach.
Miejsce to jest
malowniczą
wsią liczącą 25
km długości.
Polecam ją
odwiedzić. 
(Gabi)

Święto Wsi
Brzozowa

Nie obyło się
bez smacznego
grilla i
przysmaków
wiejskich. 

Dnia 16
sierpnia 2018
roku w
Brzozowej
odbyło się
święto wsi.
Punktem
głównym

programu był
iluzjonista,
który
wykonywał
śmieszne
sztuczki i
czarował.
Następnie

odbył się
występ
zespołu z
Siemiechowa.
Pod koniec
zaśpiewała
wszystkim
kapela
''Gromy''.

kk

książę czaruś
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      Sandomierz - miasto Ojca       
                   Mateusza
       
        W dniu 19 sierpnia 2018 r. 
wyjechałem z rodzicami do
Sandomierza.
Na początku wybraliśmy się na
Rynek. Tam poszliśmy do muzeum
figur woskowych. Były tam figury
aktorów z filmu ,,Ojciec Mateusz"
Potem pojechaliśmy meleksem
zwiedzić najciekawsze zakątki
Sandomierza. Najpierw
pojechaliśmy do wąwozu Królowej
Jadwigi, potem zwiedziliśmy
bulwary Wisły, bramę Opatowską i
zamek  To był koniec naszej
wycieczki. Ten wyjazd był bardzo
ciekawy i dostarczył mi
niezapomnianych wrażeń.    (mrz)

                                                         ============================================

                                                                          TO BYŁY UDANE WAKACJE !!!    

 Dobczyce

Dobczyce to niewielka
miejscowość położona około 30
kilometrów na południe od
Krakowa. Można tam zobaczyć
XIII-wieczny zamek, skansen,
kościół Św. Jana, Stare Miasto i
zaporę na Jeziorze Dobczyckim.
Moim zdaniem, najciekawszy jest
skansen złożony z sześciu
budynków min. wozowni, karczmy,
kurnika i alkierza, gdzie można
zobaczyć różne narzędzia, którymi
posługiwali się nasi przodkowie.
Bardzo gorąco polecam odwiedzić
tę miejscowość, gdyż można tam
znaleźć dużo ciekawych atrakcji.
Czasami szukamy ich daleko od
domu, a nie trzeba pokonywać
kilkuset kilometrów, żeby zobaczyć
coś ciekawego. 
                                           (mrz)

          
          Zamek Tropsztyn
 
    W Wytrzyszczce oddalonej od
naszej miejscowości o około 15
km, w pobliżu Czchowa, leży
zamek Tropsztyn. Zamek powstał
na początku XIII wieku, a został
odnowiony w XX wieku. Cały
zamek został zbudowany jest z
kamienia. Znajduje się tam bardzo
dużo pięknych pomieszczeń m.in.
lochy, sala tortur, dziedziniec oraz
zbrojownia. Można tam również
zakupić wiele pięknych pamiątek.
Z najwyższej wieży rozciąga się
widok na dolinę Dunajca. Jest to
miejsce, które warto zobaczyć,
dlatego też wybrałem się tam w
jeden z wakacyjnych dni, aby go
zobaczyć.
                           (mrz)

` `

`
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   XXXVI Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę 

Red-
akcja

Wakacje minęły mi bardzo szybko. Na
początek pojechałem do babci. Kilka dni
później przyjechała ciocia z wujkiem zza
granicy. Najpierw pojechaliśmy na lody, a
później do kina na film ,,Iniemamocni 2''. 
Bardzo mi się podobało. Pod koniec wakacji
z rodziną pojechaliśmy na koncert
Stachursky' ego - było fantastycznie. 
                                             (miki)

Przez 9 dni od 17 - 25 sierpnia 2018 r. trwała Piesza
Pielgrzymka Tarnowska. Szedłem w grupie numer 5.
Pielgrzymka liczyła 8 000 pątników, którzy szli 215
kilometrów w modlitwie, śpiewie. Natomiast w mojej
grupie szło 310 osób. Co roku pielgrzymka podzielona
jest na dwie części: A i B. W części A pielgrzymują
grupy 1-13, a w części B 14- 26.  Byliśmy w takich
miejscach jak Racławice - miejsce wygranej bitwy z
powstania kościuszkowskiego, Charsznica -
"kapuściana" stolica Polski i nasz cel czyli
Częstochowa, w której znajduje się klasztor oo.
Paulinów, a w nim -  cudowny obraz
 Matki Boskiej Częstochowskiej.                  (stagot) W drodze

            Moje wakacje
Wakacje spędziłem w Warszawie. Było tam bardzo miło i ciekawie. Od cioci, u której mieszkałem, wszędzie było
blisko. Warszawskie uliczki wieczorem są piękne, kiedy zapalają się latarnie. Dni szybko upływały na
zwiedzaniu. Zobaczyłem: Zamek Królewski, Pałac Kultury i Nauki, Pałac w Wilanowie oraz inne zabytki
Chętnie odwiedzę stolicę jeszcze raz.

                                                                                                                                                             (szym)

Miki

M. Rzepka
G. Potępa
K. Klimczak
S. Gotfryd
A.Szczepanek
W. Ozga
W. Barnaś
E. Cieśla
Sz. Nieć
M. Ozga

       
                  Wspomnienia z wakacji...

sg

Lody
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