
Kącik Podróżniczy 

 

W okresie świątecznym  wiele osób wybiera się na narty. Jednym z 

najpopularniejszych do szusowania jest Szwajcaria. Teraz pokażemy Wam kilka 

znanych miejsc do jazdy na nartach. 

1. Zermatt - Zermatt to najwyższy obszar sportów zimowych w Alpach, z terenem 

narciarskim położonym na wysokości od 2500 do 3900 metrów. Ponad 2133 metry 

pionowego zjazdu – najwięcej w Szwajcarii. Wspaniała góra Matterhorn wznosi się 

bezpośrednio za miastem i jest widoczna z dużej części 360-kilometrowego szlaku 

górskiego, który łączy dwa kraje i trzy miejscowości wypoczynkowe. Druga strona 

Matterhorn znajduje się we Włoszech, a jednym z najwspanialszych momentów na tej 

trasie jest jazda przez Theodul Pass, do włoskiego systemu szlaków. 

2. St.Moritz - to jeden z najstarszych i najsłynniejszych na świecie ośrodków sportów 

zimowych. St. Moritz, był gospodarzem Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1928 oraz 
1948 roku, a jego infrastruktura często wykorzystywana jest obecnie do zawodów w 
narciarstwie dowolnym. 

St. Moritz dysponuję ponad 20 wyciągami zabierających narciarzy na trasy o wielu poziomach 
zaawansowania. Na narciarzy czeka ponad 160 kilometrów tras, z czego aż 70 proc. trudnych. 

3. Davos – Klosters- Ośrodek narciarski Davos-Klosters to jeden z najbardziej 

znanych i najchętniej odwiedzanych przez turystów ośrodków. Rozciąga się w pięciu 
miejscowościach: Parsenn/Gotschna, Jakobshorn, Pischa, Madrisa i Rinerhorn, na 
wysokości pomiędzy 1124 m a 2844 m n.p.m. Do dyspozycji mamy tutaj około 300 km 
doskonale przygotowanych tras o różnych stopniach trudności oraz przeszło 50 
wyciągów, które łącznie przewożą ponad 60 000 osób w ciągu godziny. 

4. Adelboden-Lenk- Adelboden, to malowniczo położona wioska na wysokości 1350 m 

n.p.m., otoczona górami Bernese Oberland. Ośrodek znany jest z rozgrywania w tym miejscu 
zawodów Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Corocznie jest to jedno z najlepiej 
przygotowanych miejsc do sezonu narciarskiego.W Adelbodem mamy do dyspozycji ponad 210 
km tras narciarskich o różnym poziomie zaawansowania. Ponadto możemy skorzystać z 70 
wyciągówm, które przygotowali dla nas organizatorzy.   

 

  



Kącik Filmowy 

 
W tym wydaniu przedstawimy Wam kilka filmów na które warto pójść do 

kina. 

 

1. Gwiezdne Wojny: Skywalker Odrodzenie 

2. Kraina Lodu II 

3. Młody renifer Alex 

4. Last Christmas 

5. Baranek Shaun Film 

6. Jak zostać Świętym Mikołajem? 

7. Doktor Sen 

8. O Yeti! 

9. Legiony 

10.  Śnieżka paczka 

 

Życzenia Świąteczne 

  

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 

 
życzymy 

zdrowia, szczęścia i spokoju, 
ciepła rodzinnych spotkań przy wigilijnym stole, 

wiary, prezentów, jedzenia, nadziei i miłości. 

By ten Nowy zbliżający się Rok 2019 
przyniósł ze sobą 

dużo pozytywnej energii, 
spełnienie najskrytszych marzeń, 

radość i uśmiech 
towarzyszące każdego kolejnego dnia. 

  

Życzą Jessica i Julia z 8c 


