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Witajcie ! 

Do świąt jeszcze trochę czasu. Pogoda sprzyja wyjazdom. W tym miesiącu chciałybyśmy 

zaprosić Was do bajkowej krainy - Czeskiej Szwajcarii 😊. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Czeska Szwajcaria (České Švýcarsko) to kraina leżąca nad Łabą, na północny Czech przy 

granicy z Niemcami.  

Jest tam kanion o głębokości sięgającej 300 m. Wzdłuż niego ciągną się płaskowyże poorane 

głębokimi jarami dzikich potoków i porośnięte lasami, pełne fantastycznych form skalnych: 

bram, iglic, baszt, pionowych ścian, tarasów i labiryntów. 

Jedną z ciekawszych tras jest w Wąwozie Edmunda. Jest to obok Pravcickiej Brany jedna z 

najważniejszych atrakcji Czeskiej Szwajcarii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://hasajacezajace.com/pravcicka-brana-czeska-szwajcaria/
https://hasajacezajace.com/czeska-szwajcaria/


Trasa liczy ponad 7 km. Część wiedzie ścieżkami górskimi, a część wodnym szlakiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Równie ciekawa do obejrzenia jest Czeska Niagara, czyli sztuczny wodospad wyzwalany przez 

flisaków po pociągnięciu za linę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli planujecie zostać w okolicy dłużej, wówczas możemy polecić wycieczkę do sąsiedniej 

siostrzanej Szwajcarii Saksońskiej oraz Twierdzy Konigstein. 

 

Julia Zygmanowska i Jessica Bednarek 

  

https://hasajacezajace.com/szwajcaria-saksonska/
https://hasajacezajace.com/twierdza-konigstein-perelka-saksonii/


Kącik Filmowy 

W tym miesiącu w kinach obejrzeć będzie można kilka ciekawych filmów. 

 

Fanki Krainy Lodu szykujcie się. 22.01.19r. wchodzi do kin długo 

wyczekiwany film „Frozen II”. Elsa i Anna wraz z przyjaciółmi udają się 

do Zaczarowanego Lasu w poszukiwaniu pomocy dla swego królestwa. 

Szykuje się dobra zabawa! 

 

Dla kinomaniaków lubiących horrory – 15.11.19r. rezerwujcie czas na 

„Doktor Sen”. Film zrealizowany na podstawie powieści króla grozy - 

Stephena Kinga. Doskonały Evan Mcgregor jako dorosły Doktor Sen. 

Film jest kontynuacją „Lśnienia”. 

 

Jeśli nie możecie doczekać się Świąt Bożego Narodzenia to 29.11.19r. 

musicie koniecznie wybrać się do kina. Wtedy na ekrany wchodzi film 

„Last Christmas”, który na pewno wprowadzi Was w świąteczny nastrój. 

Film dla młodszych i starszych kinomaniaczek i kinomaniaków! 

 

Polecamy Julia i Jessica 

 

 

 



Filmowe 
Cośki
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Nowości

MisFit

8 listopada w kinach pojawił się film „MisFit”.
Zamiast profesjonalnych aktorów zagrali youtuberzy, 
tiktokerzy i instagramowicze.
Już można zakupić płyty z muzyką z filmu.

Gatunek filmowy: komedia dla nastolatków

Czy film się udał czy jest kompletna klapą?
Przekonaj się sam.

 



Joker

Do kinów weszła nowa część Jokera.
Akcja filmowa  mrozi krew w żyłach.
Są duże szanse, że aktor grający Jokera,    
Joaquin Phenix będzie nominowany do Oscara.
Film podobno może zarobić więcej niż ostatnia 
część Avengersów czyli Avengers:koniec gry.

Gatunek filmowy:dramat psychologiczny.

   



Czarownica 
2

W kinach zagościła ostatnio nowa część 
„Czarownicy”.
Jest ona kontynuacja pierwszej części.

Czy druga część okaże się lepsza i podbije serca 
widzów, okaże się.

Gatunek filmowy:fantasy
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Pralinki figa z makiem

Magiczne składniki:
150g fig suszonych niesiarkowanych
150 ml gorącej przegotowanej wody
75g maku białego

Krok po kroku:
1.figi zalej gorąca wodą, odstaw na co najmniej 2 
godziny.

2.wodę odlej, przełóż do blendera i zblenduj na krem, 
dodaj 50g maku wymieszaj składniki.

3.porcje masy figowej nabieraj małą łyżeczką, formuj 
kulki, obtaczaj w pozostałym maku.

4.praliny odstaw do schłodzenia, a potem rozkoszuj 
się smakiem.

 



Napój tygrysi

Magiczne składniki:
ćwiartka arbuza
2 łyżki mąki z migdałów
1 łyżeczka inuliny w proszku
2 łyżki nasion konopi

Krok po kroku:

1.oczyść arbuza

2.przełóż arbuza do blenderu, dodaj pozostałe 
składniki zblenduj na gładką masę
3.podaj od razu do picia

            



Co w lodówce a co poza?

Czego nie powinno się trzymać w lodówce:

1.pomidory
w lodówce tracą aromat

2.ziemniaki
w zimnie skrobia zawarta w ziemniakach  zwraca się 
w kierunku cukru i ziemniaki robią się słodkie

3.miód
to chyba wie każdy że miód nigdy się nie psuje

4.masło orzechowe
powinno się je przechowywać w chłodnej ciemnej 
szafce

5.papryka
powinno się trzymać w chłodnej szafce

6.dynia
najlepiej trzymać ją w pokojowej temperaturze

7.ketchup
tak, ketchup po otwarciu można trzymać w chłodnej 
szafce.




