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W numerze:
Walentynki
Gminny Konkurs Literacki rozstrzygnięty!
Oddajcie nam prawdziwą zimę!
Pogłówkuj
Ciekawostki ze świata
Przewodnik po Polsce, czyli gdzie warto pojechać…
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Miłość jak słońce
Miłość jak słońce: ogrzewa świat cały
I swoim blaskiem ożywia różanym,
W głębiach przepaści, w rozpadlinach skały
Dozwala kwiatom rozkwitnąć wionianym
I wyprowadza z martwych głazów łona
Coraz to nowe na przyszłość nasiona.
Miłość jak słońce: barwy uroczemi
Wszystko dokoła cudownie powleka;
Żywe piękności wydobywa z ziemi,
Z serca natury i z serca człowieka
I szary, mglisty widnokrąg istnienia
W przędzę z purpury i złota zamienia.
Adam Asnyk

Krótka historia Walentynek
Wielkimi krokami zbliża się Dzień Zakochanych. Nietrudno o tym zapomnieć,
ponieważ od początku lutego w sklepach, telewizji i w każdym innym miejscu możemy
dostrzec serduszka, czerwone ozdoby,- jednym słowem wszystko, co kojarzy się z miłością
i zakochaniem. Jest to doskonała okazja dla handlowców, aby trochę dorobić. Czy jednak
walentynki zawsze miały taki komercyjny charakter? Czy ich idea polega wyłącznie na
tym, aby dać ukochanej osobie prezent i spędzić razem czas, czy może walentynki mają
większe znaczenie?
Od tego się zaczęło...
Pierwowzorem walentynek był zwyczaj obchodzony w starożytnym Rzymie 14 lutego - Dzień Płodności i Macierzyństwa. Z tej okazji każda młoda
niezamężna kobieta wrzucała do wielkiego dzbana kartkę ze swoim imieniem.
Następnie kawalerowie losowali je. Ta, którą wylosował, stawała się jego
partnerką na świąteczne zabawy, a nieraz i na całe życie.

Dlaczego św. Walenty?
Patronem Święta Zakochanych jest św. Walenty. Żył on w starożytnym
Rzymie za panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego, który zakazał młodym
mężczyznom wchodzenia w związki małżeńskie. Św. Walenty złamał zakaz i
potajemnie udzielał ślubów. Został za to wtrącony do więzienia. Tam poznał i uzdrowił ze ślepoty córkę
więziennego strażnika, a później udzielił jej ślubu. Za ten czyn cesarz skazał go na śmierć. Św. Walenty
zostawił na pożegnanie list dla córki strażnika, który podpisał: "Od Twojego Walentego".
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Jak obecnie wyglądają walentynki?
Dziś ukochanej osobie wysyła się przeważnie pocztówkę walentynkę zdobną w serduszka, koniczynki, gołąbki i wiersze.
Gazety pełne są życzeń dla "rybek, misiaczków, koteczków,
pieseczków". Zakochani spotykają się w kawiarniach
i pubach, na walentynkowych seansach filmowych. W teatrach
i kinach przypomina się w tym dniu najsłynniejsze światowe
romanse, a w radiu - piosenki o miłości.

Drugie dno
Pod fasadą wszystkich życzeń i upominków kryje się
potrzeba miłości. Człowiek chce kochać i być kochanym
- jest to teza, którą śmiało możemy postawić
mieszkańcom wszystkich krajów świata i w każdym
czasie. Potrzeba miłości jest na tyle ważna w życiu
każdego z nas, że specjalnie z tej okazji został
ustanowiony Dzień Zakochanych. Ma nam przypominać
o tym, co jest w życiu najważniejsze. W dzisiejszych
czasach pogoni za pracą, za karierą, często miłość schodzi na drugi plan. Taki Dzień jak walentynki
pozwala zastanowić się nad miłością i w plastikowym, czerwonym serduszku dostrzec coś więcej niż
tylko przedmiot.

Autor: Martyna Kuźniar, klasa V
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Mimo że okres świąteczny już za nami, warto wspomnieć o sukcesach naszych koleżanek:
Antoniny Woś z kl. V oraz Magdaleny Bojdy z kl. VIII, które wzięły udział w Gminnym Konkursie
Literackim o tematyce bożonarodzeniowej. Obie zajęły II miejsce. GRATULUJEMY!
A oto ich twórczość.
Boże Narodzenie
Gdy pierwsza gwiazdka na niebie wzejdzie,
Wiele radości w sercach przybędzie.
Białym obrusem stół okryjemy,
I przyjście Pana wielbić będziemy.
Magiczny to czas, pełen nadziei,
Że cały świat na lepsze się zmieni.
I Pismo Święte do ręki weźmiemy,
I modlić za bliskich się wtedy będziemy.
Strojna choinka miga światełkami,
Zachęca zapachem i prezentami.
Puszysty śnieg za oknem się bieli,
Z nieba na ziemię zstępują anieli.
Mały Jezusek w stajence leży,
Każdy z pokorą do Niego bieży.
Maryja z Józefem tuż obok stoją,
I na obecność czekają Twoją.
Już pastuszkowie do szopy przybiegli,
Hojni królowie już dary złożyli.
Więc...
Pójdźmy wszyscy do stajenki
Do Jezusa i Panienki...
Autor: Antonina Woś, kategoria: wiersz
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„Lepiej jest dawać, niż dostawać”
Był już grudzień, mały chłopiec melancholijnie patrzył w okno. Na dworze panowała mało pasująca do
śnieżnych krajobrazów pogoda. Zamiast białego puchu, z którego niegdyś dzieci lepiły bałwany, rzucały się nim czy
zjeżdżały na sankach, padał szary deszcz. Całe podwórko prezentowało się dość ponuro. Ściemniało się. Za parę dni
miały być mikołajki, czyli dzień, w którym jakiś dziadek z białą brodą, ubrany w czerwony kubrak, roznosił dzieciom
prezenty.
Michaś, bo tak nazywał się chłopiec, swój list do owego jegomościa wysłał już w październiku. Chciał kolejny zestaw
klocków LEGO, nową grę planszową oraz robota, który śpiewa, mówi i strzela. Jego obecnie posiadane zabawki
znudziły się mu już parę miesięcy temu. Ów młodzian posiadał w swojej kolekcji niezliczone liczby przedmiotów
służących do rozrywki: około 20 misiów, 200 resoraków, 15 robotów, konsolę z 40 grami, piłki i wiele, wiele więcej.
Michaś właśnie kończył kolorować jedną ze swoich super nowoczesnych kolorowanek z efektem 3D. Wtem
drzwi do przedpokoju otworzyły się – jego rodzice wrócili z pracy. Mama szybko udała się do kuchni. Zaczęła
przygotowywać kolację. Tata usiadł w fotelu i pogrążył się w lekturze codziennej gazety. Babcia, pod której opieką
był chłopiec, odłożyła książkę, którą czytała i zaczęła witać spracowane małżeństwo. Kolacja potoczyła się jak
zwykle. Dorośli wymieniali się zdaniami o polityce oraz finansach. Chłopczyk niewiele rozumiał z tej rozmowy. Nie
obchodziły go „dorosłe”, nudne tematy.
- Mamo, myślisz że Mikołaj przyniesie mi mój prezent? – spróbował przywołać uwagę rodziców Michaś.
Mama spojrzała na niego z przelotną iskrą czułości - Na pewno – uśmiechnęła się i bezwiednie wróciła do dyskusji.
Wieczorem, kładąc synka do łóżka, otuliła go miękką kołderką, przeczytała bajkę, ucałowała w policzek, a
mały Michaś, zasypiając, przeniósł się do wymarzonej krainy, gdzie zabawki nie były już jego jedynymi
towarzyszami. Wraz z rodzicami unosił się ponad chmurami, a wokół rozbrzmiewał ich radosny śmiech…
Kiedy rano obudziła go babcia, Michaś nie pamiętał już swojego snu. Idąc do przedszkola, zobaczył
ogromny afisz. Babcia wytłumaczyła mu, że jest to taka zachęta do wzięcia udziału w akcji pomocy dla domu dziecka.
Na lekcji pani opowiedziała o dzieciach z domu dziecka, o tym, że potrzebują pomocy i że liczy się każdy
grosz. Chłopiec słuchał, ale mało z tego rozumiał, wydawało mu się, że skoro te dzieci nie mają zabawek, to
obowiązkiem ich rodziców jest kupienie ich. Dlaczego on miałby się tym przejmować. Wracając do domu, podzielił
się swoimi rozważaniami z babcią.
Ta popatrzyła na niego poważnie:
- Te dzieci nie mają rodziców ani nikogo, kto mógłby się nimi zająć, dlatego są w domu dziecka, a ponieważ jest ich
bardzo dużo, a pieniędzy na ich utrzymanie mało, dlatego potrzebują naszej pomocy. Chłopczyk nadal nie rozumiał.
-Jak to, nie mają rodziców? - myślał. Babcia wyczytała jego zakłopotaną minę. Po powrocie do domu, gdy jej wnuczek
zaczął się bawić, postanowiła zrobić mu niespodziankę.
- Przejdźmy się na spacer – zaproponowała. Wnuczek bez zastanowienia zgodził się. Gdy byli już ubrani, wyszli z
mieszkania i ruszyli chodnikiem w stronę parku. Zaczął prószyć śnieg.
- Widzisz wnusiu, ty masz mamę i tatę, bardzo cię kochają i dbają o ciebie, kupują ci wszystko, co tylko
zapragniesz, martwią się o ciebie i gdyby coś ci się stało, nie darowaliby sobie tego. Ale nie wszystkie dzieci mają
takie szczęście w życiu. Czasem ich rodzice odchodzą do nieba wcześniej i zostawiają swoje pociechy same, czasem
rodzice są złymi ludźmi i nie kochają swoich dzieci. Twarz babci była ponura. Chłopiec patrzył na śnieg. Owszem,
było mu trochę przykro z powodu smutnego losu tych biednych dzieci, ale nadal nie rozumiał, dlaczego akurat on
powinien pomóc, nie chciał oddawać swoich zabawek obcym i wydawało mu się, że skoro tak dużo innych ludzi
pomaga tym dzieciom, to on już nie musi.
Szli przez park, śnieg padał coraz mocniej.
- Mam ci jeszcze jedną rzecz do pokazania – powiedziała babcia. Zatrzymali się przed dużym budynkiem,
wyglądającym trochę jak przedszkole. Weszli do środka, przywitała ich miła pani.
Szli korytarzem, po obu stronach były pokoje, mogli w nich zobaczyć kilka łóżek. W końcu doszli do głównego
pomieszczenia. Było tam strasznie dużo dzieci.
- Wnusiu idź się pobawić, ja muszę porozmawiać z tą miłą panią - powiedziała babcia.
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Chłopczyk zbliżył się do jednej z gromadek. Była to grupa chłopców, bawiących się jednym resorakiem.
Zaczął się im przyglądać.
- Dlaczego bawicie się tylko jednym samochodzikiem? - zapytał. Oni tylko spojrzeli na niego ze smutkiem i wrócili
do zabawy. Wtedy chłopcu przypomniały się słowa babci „ Pewnie mają tylko jedno autko” - pomyślał.
Rozglądał się dalej. Jego wzrok napotkał grupę dziewczyn bawiących się starą lalką Barbie, była w opłakanym stanie:
prawie bez włosów, nie miała jednej ręki a jej sukienka wyglądała jak worek na ziemniaki.
Gdzieś z boku młodsze dzieci bawiły się misiem. Pluszak był połatany i nie miał jednego oczka.
Mimo wszystko jednak żadne z tych dzieci nie narzekało – bawiły się zgodnie, ciesząc się tym, co mają.
Chłopiec zawstydził się. Przypomniało mu się, ile razy marudził i płakał o coraz to nowsze zabawki, którymi potem
nie chciał się dzielić w przedszkolu.
Przeszedł się po sali, w rogu stał mały, czerwony stolik. Mebel nie wyglądał na najnowszy – gdzieniegdzie odchodziła
farba, a jedna z nóg była obklejona taśmą. Na nim stał kubek z kredkami. Było ich tylko sześć.
Nadeszła pora obiadu. Wszystkie dzieci udały się do jadalni. Chłopczyk, jak inne dzieci, usiadł na jednym z
miejsc. Miła pani nalała mu zupy do niewielkiej miseczki. Nie przepadał za tym daniem, w przedszkolu
wychowawczyni wiedziała, czego Michaś nie lubi jeść i nie zmuszała go do tego. Jednak tutaj chłopiec nie
protestował. Spróbował. Zupa nie była najlepsza w smaku, ale wszystkie inne dzieci jadły bez marudzenia, więc nasz
bohater również zjadł swoją porcję.
- Kiedy będzie drugie danie ? - zapytał po dłuższej chwili oczekiwania, ale reszta dzieci popatrzyła na niego ze
zdziwieniem, po czym jeden z chłopców odpowiedział:
- Nie mamy tutaj drugiego dania, czekamy po prostu, aż wszyscy skończą jeść.
Chłopiec był bardzo zdziwiony, w jego przedszkolu zawsze były dwa dania i można było brać tyle dokładek, ile tylko
się chciało.
Po obiedzie wszystkie dzieci zabrały się do sprzątania. Michaś też postanowił pomóc – zmywał talerze.
Potem pojawiła się babcia i razem wrócili do domu. Chłopczyk zjadł kolację i położył się do łóżka. Nie spał jednak,
całą noc myślał o tych biednych dzieciach z sierocińca. Chciał je jakoś pocieszyć, w pewnym momencie wpadł na
pewien pomysł.
Minęło kilka dni. Dzieci w przedszkolu Michasia z niecierpliwością wyczekiwały świąt Bożego Narodzenia i
prezentów pod choinką. Podekscytowane opowiadały o dekoracjach świątecznych, pieczeniu pierników, zakupach i
innych przygotowaniach do tego wyjątkowego dnia. Michaś, który mógł liczyć jedynie na pomoc babci, przyozdobił
już ogromną choinkę, przywiezioną przez kuriera już jakiś czas temu przez kuriera. Rodzice jak zwykle zajmowali
się pracą, obowiązkami, wyjazdami, a on sam stał się przez ostatnie dni jakby nieobecny. Znikał w swoim pokoju i
rozmyślał.
Kiedy nadszedł wigilijny wieczór, chłopiec spakował wszystkie zabawki, jakimi już się nie bawił i zaraz po
przedszkolu ponownie odwiedził z babcią dom dziecka. Tym razem towarzyszyli mu także rodzice –zabawek było tak
dużo, że sam z babcią, niestety, nie dał rady ich wszystkich unieść. Ubłagał mamę i tatę, żeby pomogli mu zapakować
je w kartony i zawieźli w znajome już Michasiowi miejsce.
Kiedy rozdawał przywiezione podarki, zachwytom i radości nie było końca, dzieci ucieszyły się tak bardzo,
że od razu rzuciły się w wir zabawy. Chłopcy potrzebowali pomocy w budowie toru wyścigowego, więc tata, widząc
proszące spojrzenie syna, skonstruował super zjeżdżalnię wraz z garażem, mieszczącym kilkanaście resoraków.
Mama także dała się wciągnąć dziewczynkom w gry planszowe.
Zabawa trwała na całego, nikt nie zauważył, że za oknem zaczęło się ściemniać, a szare ulice pokrył delikatnie
prószący śnieg. Zmarznięci przechodnie pośpiesznie przemykali do swoich domów, a oni jakby zapomnieli o całym
świecie: rodzice, pierwszy raz od wielu dni, nie rozmawiali o ważnych, dorosłych sprawach, a do Michasia dotarło
nagle, że nie potrzebuje już nowych zabawek, zrozumiał, że lepiej jest dawać , niż samemu coś dostawać, zwłaszcza
gdy inni tego bardziej potrzebują. Był tak szczęśliwy, że miał wrażenie, jakby unosił się ponad chmurami, a wokół
rozbrzmiewał radosny śmiech…
Autor: Magdalena Bojda, kategoria: opowiadanie
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Zima to pora roku, która kojarzy się z feriami i sportami zimowymi. Cieszymy się, kiedy za
oknem prószy biały puch, a mróz szczypie w uszy, gdyż jest to okazja do poszusowania na
nartach, sankach lub snowboardzie. Oto kilka z tych sportów.

Narciarstwo
Jest to szeroko pojęta forma aktywności
fizycznej, ponieważ składa się na nią wiele dyscyplin
sportowych. Wspólnym mianownikiem każdej z nich
są jednak narty. Najbardziej znanymi odmianami tej
dyscypliny jest narciarstwo alpejskie i klasyczne. W
skład powstałego w krajach skandynawskich
narciarstwa klasycznego wchodzą biegi narciarskie,
skoki
narciarskie, a także kombinacja norweska. Jeśli chodzi o
narciarstwo alpejskie, to jest to po prostu pokonywanie
ośnieżonych stoków górskich lub sztucznych. Narciarstwo
uprawia się w ramach rekreacji, wypoczynku oraz w celu
rywalizacji w turniejach.
Popularne stało się również narciarstwo biegowe, które
można uprawiać w mniej wymagających warunkach, gdyż
nie są do niego potrzebne stoki.

Snowboard
To kolejna, bardzo
popularna dyscyplina sportu
zimowego, do którego
uprawiania potrzebujemy
deski. Idąc na stok, musimy
pamiętać o wygodnych,
trzymających stopy butach,
nieprzemakalnej odzieży i
ochraniaczach
zabezpieczających przed
upadkiem. Oprócz tego, warto
mieć ze sobą specjalne rękawiczki i google. Podstawowym założeniem snowboardu jest zjazd w dół
stoku, który pokryty jest śniegiem.
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Łyżwiarstwo
Tę dyscyplinę sportu można trenować zarówno
wyczynowo, jak i rekreacyjnie. Zawodnicy uprawiający ten
sport poruszają się na łyżwach wyposażonych w płozy po
specjalnie przygotowanym lodowisku. Podczas jazdy
wykonują oni skoki, piruety, kroki, podnoszenia i spirale.
Łyżwiarstwo przypomina nieco gimnastykę artystyczną.

Saneczkarstwo
Nazywane jest inaczej sportem saneczkowym i
polega na wykonywaniu ślizgów na specjalnie
przygotowanych do tego torach sztucznych lub
naturalnych, z nawierzchnią lodową lub śniegową.
Hokej
Zapewne każdy z nas wie, że jest to gra zespołowa, która
rozgrywana jest na lodowisku, gdzie dwie poruszające się na łyżwach
sześcioosobowe drużyny walczą o wbicie krążka do bramki
przeciwnika. Taki mecz składa się z trzech tercji po 20 minut. Aby
móc uprawiać tę dyscyplinę sportu, należy doskonale opanować
jazdę na łyżwach. Hokej może być rozgrywany również w okresie
letnim w halach, które mają specjalnie przygotowane lodowiska.

Można też po prostu:

zjeżdżać na sankach
porzucać śnieżkami

tylko…
Autor: Emilia Siwiec, klasa V
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Dwie planety
W pewnym momencie dwie planety i gwiazda (dookoła której krążą owe planety) ustawiły się
w jednej linii. Pierwsza planeta obiega gwiazdę w ciągu 2 lat, a druga z nich w ciągu 4 lat. Po
ilu latach wszystkie trzy ciała niebieski ustawią się ponownie w jednej linii?
Pająki i muchy
5 pająków zjada 5 much w 5 minut. W jakim czasie 50 pająków zje 50 much?
Ile dróg?
Ile jest dróg od startu do mety?

Bracia i siostry
Pewien chłopiec ma dwa razy więcej braci niż sióstr, a jego siostra - pięć razy więcej braci
niż sióstr. Ile dzieci mają ich rodzice?
Ania i jej tata
Ania jest cztery razy młodsza od swojego taty. Za 20 lat będzie młodsza już tylko dwa razy.
Ile lat ma teraz Ania, a ile jej tata?
Odpowiedzi:
Dwie planety: po 2 latach.
Pająki i muchy: w 5 minut. (jeden pająk zjada jedną muchę w 5 minut)
Ile jest dróg? : 25
Bracia i siostry: dzieci jest siedmioro: pięciu braci i dwie siostry.

Ania i jej tata: Ania ma 10 lat, jej tata 40.
Autor: Antonina Woś, klasa V
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CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA:



W Arabii Saudyjskiej nie ma ani jednej rzeki. Fakt ten czyni ten kraj unikatowym na skalę całego świata.
W Indonezji jest mnóstwo wulkanów. Miliony mieszkańców żyją w pobliżu aż 127 gór wulkanicznych
gotowych pluć lawą.




Przeciętny Szwajcar rocznie zjada 10 kilogramów czekolady. To musi być słodkie życie.
W Kanadzie jest mnóstwo jezior. Najwięcej na całym świecie. 60% wszystkich zbiorników wodnych tego
typu jest właśnie w tym kraju.
W Norwegii 99% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. To głównie dzięki elektrowniom wodnym.
Syberia w Rosji i jej niekończące się, dziewicze lasy produkują większość światowego tlenu. Tutaj
naprawdę można odetchnąć świeżym powietrzem!
Grecki hymn państwowy nie ma sobie równych. Ze swoimi 158 wersami znalazł się w księdze rekordów
Guinnessa jako najdłuższy hymn na świecie. Nie jest łatwo zaśpiewać go w całości.
กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยามหาดิลก ภพนพรัตน์ ราชธานีบุรรี มย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถาน อมรพิมาน อวตารสถิต สักกะทัตติยะ






วิษณุกรรมประสิทธิ ์.
Wiesz, jakiego miasta to pełna nazwa? Stolicy Tajlandii - Bangkoku. Ma aż 169 liter.

CZY WIESZ, ŻE …


LEGO jest największym producentem opon na świecie. Corocznie produkuje ich 306 mln
(do samochodów z klocków).



Tylko dwie osoby na świecie znają recepturę Coca Coli. Nie mogą latać tym samym samolotem. Na wszelki
wypadek.



Sprzedaż ołówków wzrosła o 700 proc. w skali globalnej, odkąd Sudoku zaczęło być popularne.



Psy i koty mają dominującą łapę. Samce zwykle są lewołapne, a samice – prawo.



Walt Disney został wyrzucony z gazety za to, że nie miał wyobraźni i dobrych pomysłów.



Jest więcej lalek Barbie we Włoszech, niż Kanadyjczyków w Kanadzie.



Mrugnięcie trwa ok. 0,3 sekundy.



Jest co najmniej 6 uniwersalnych wyrazów twarzy: szczęście, smutek, wstręt, strach, gniew i
niespodzianka.



Przeciętny czterolatek zadaje w ciągu dnia około 450 pytań.



Mrówki mogą przeżyć upadek z wieżowca, ponieważ bardzo małą ważą, spadają z niewielką prędkością i
posiadają twardy egzoszkielet.
Autor: Antonina Woś, klasa V
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PRZEWODNIK PO POLSCE,
CZYLI GDZIE WARTO POJECHAĆ…
Zakopane to miasto leżące w południowej części województwa małopolskiego. Pierwsze nasze
skojarzenie z tym miastem to Tatry. Jest to idealne miejsce na kilku lub wielodniowy wypoczynek, zarówno
latem jak i zimą. Dobrym pomysłem jest wybranie się
tam podczas ferii, gdyż na pewno będzie śnieg, który
można spotkać już nawet początkiem października –
w przeciwieństwie do naszego regionu, gdzie na
opady śniegu ostatnimi czasami liczyć za bardzo nie
możemy….
W Zakopanem i okolicach można zobaczyć
wiele ciekawych miejsc oraz przejść piękne
krajobrazowo i ciekawe szlaki.
Dolina Białego znajdująca się nieopodal samego centrum miasta
jest wyjątkowa na krótki spacer, ale i na dłuższą wycieczkę. Jej
ukształtowanie jest idealne dla osób mniej i bardziej doświadczonych.
Część tej doliny znajduje się raczej na płaskim terenie, przez las.
Dalsza część trasy prowadzi nieco bardziej pod górę, więc trzeba trochę
uważać, szczególnie gdy jest ślisko. Warto zabrać ze sobą ciepłe
rękawiczki, a także grube skarpety i ciepłe buty, by nie zmarznąć. Na
pewno przyda się także rozgrzewająca herbata. Niewątpliwie dolina ta
jest piękna i niezbyt wyczerpująca – warto nią pospacerować.
Skocznia
w Zakopanem –
Wielka Krokiew
- to jedno z
miejsc, do których
warto pójść, aby zobaczyć, jak naprawdę wygląda i z
jakim trudem muszą zmierzyć się nasi lub zagraniczni
skoczkowie. Można na nią wjechać krzesełkami i
podziwiać niesamowite i zapierające dech w piersiach
widoki z samego jej szczytu. Obok skoczni można zimą
zwiedzić m.in. ogromny śnieżny labirynt czy zamek ze
śniegu.
W miejscowościach sąsiadujących obok
Zakopanego, m.in. w Chochołowie (około pół godziny
drogi samochodem), znajdują się najnowsze termy,
czyli baseny z naturalną ciepłą wodą wydobywaną z
ziemi. Zarówno w budynku jak i na zewnątrz klient
może skorzystać z około 30 basenów i beczek z wodą.
Sama woda ma od 28 st. C do 36 st. C, więc nawet w
mroźne dni można się tam zrelaksować - także na
zewnątrz. Jest to niewątpliwie ciekawe przeżycie 11
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pływać w wodzie, gdzie dookoła śnieg i widok gór
pokrytych białym puchem. W środku, oprócz pięknie
wykonanych basenów, znajdują się także atrakcje dla dzieci
(zarówno małych jak i dużych ), oraz restauracja na górnym
piętrze. Gdy ktoś będzie głodny, może udać się tam prosto z
basenu w stroju kąpielowym. Inne termy znajdują się także
m. in. w Białce Tatrzańskiej, Bukowinie Tatrzańskiej i
Szaflarach, a w centrum miasta możemy skorzystać z
Aquaparku.

Jedną z głównych atrakcji Zakopanego jest
Gubałówka – podłużne wzniesienie, na które prowadzi
kolej linowo - terenowa. Z jej szczytu można podziwiać
panoramę Tatr oraz pospacerować i kupić pamiątki.

Zakopane to niewątpliwie zimowa stolica
Polski. W związku z tym dla miłośników sportów
zimowych to prawdziwy raj. Są tu świetnie
przygotowane trasy narciarskie, saneczkowe itp.

Spacerując głównym deptakiem Zakopanego,
Krupówkami, warto wybrać się do jednej z wielu
restauracji, które oferują mnóstwo regionalnych dań
lub przekąsek typowych dla tego regionu. Najbardziej
popularną przekąską jest wszystkim dobrze znany
oscypek wykonywany z mleka owczego, natomiast
popularną potrawą - kwaśnica.
Atrakcji w Zakopanem jest całe mnóstwo – tu opisałam takie, które nie wymagają żadnego
przygotowania, czy lepszej kondycji. Dostępne są dla każdego właściwie bez względu na panujące warunki
atmosferyczne i osiągalne podczas krótkiego pobytu. Na pewno i zimą, i latem każdy znajdzie tu coś dla siebie
i fajnie spędzi czas, delektując się tatrzańskim krajobrazem.
Autor: Kinga Sala, klasa VI

Gazetkę redagują członkowie kółka dziennikarskiego pod opieką pani Anny Techman.
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