


C
h

r
z
A

s
z
c

z
,



CHRZĄSZCZ
#4 / IV / 2018

moje wakacje

Spis treści
O autorach....................................................................................................................................................2

Wakacje w Polsce........................................................................................................................................4

Julia Woźniak, WAKACJE W BIELAWIE............................................................................................4

Zosia Asim, ENERGYLANDIA...............................................................................................................5

Ola Rudzis, RYBY I EKSPERYMENTY.................................................................................................6

Eryk Haddad, KOZIOŁEK MATOŁEK.................................................................................................7

Natalia Haddad, JURAPARK W KRASIEJOWIE �........................................................................8

Wakacyjne przygody..................................................................................................................................9

Mia Opoka, OWIECZKA........................................................................................................................9

Mia Opoka, FRAU HITT.........................................................................................................................9

POCZTÓWKI Z WAKACJI.....................................................................................................................10

Aleks Filipek, LEGOLAND, NIEDYSZYNA I RODOS....................................................................10

Marcel Buturla, INNSBRUCK – RZEKA INN..................................................................................11

Mia Opoka, SÓWKA INNÓWKA......................................................................................................12

 ChrzA,s zcz  # 1 I / 2018 1



O autorach

Julia Woźniak

10 lat, uczennica (4 klasa)

Julia mieszka w Austrii od 2 
lat. Miała to szczęście, że w 
Polsce ukończyła dwie klasy, 
gdzie nauczyła się pisać i 
czytać po polsku. Dzięki temu 
może swobodnie czytać 
książki w języku polskim, a to 
jest właśnie jej ulubione 
zajęcie. Julia lubi jeździć na 
rowerze, chodzić w góry oraz 
na basen. W domu rozmawia 
tylko po polsku.

Mia Opoka
6 lat, uczennica (2 klasa)

Mia lubi rysować, pisać 
i czytać. W szkole najbardziej  
lubi uczyć się języka 
niemieckiego. 
Po polsku rozmawia 
z rodzicami, a z mamą uczy 
się pisać i czytać. Latem lubi 
jeździć na rowerze i wszelkich  
innych pojazdach, ostatnio 
polubiła też wspinanie.
Marzy o lataniu!

Aleksander Filipek
6 lat, uczeń (1 klasa)

Aleks uwielbia klocki Lego i 
samochody (w szczególności 
Monster Truck). Kocha koty i 
wszelkie zabawy w wodzie.
Nie wyobraża sobie pójść spać  
bez przeczytania książeczki na  
dobranoc (czytanej póki co 
przez rodziców ). �

Zosia Asim
6 lat, uczennica (2 klasa)

Zosia w szkole lubi czytać 
i pisać po niemiecku. 
Jej ulubionym przedmiotem 
jest matematyka. W domu 
rozmawia z tatą po angielsku, 
a z mamą po polsku. 
Jej ulubionym kolorem jest 
niebieski. Chętnie tańczy, 
jeździ na łyżwach i gra w gry 
planszowe. Uwielbia wspinać 
się i skakać. Bardzo chciałaby 
mieć psa. 

Ola Rudzis

9 lat, uczennica (3 klasa) 

Umie ładnie rysować i bardzo 

lubi zwierzęta. Ma dwie świnki  

morskie - Antka i Bagietkę 

oraz chomiczkę - Bellę. 

Ostatnio polubiła Harrego 

Pottera i ma nawet jego 

czarodziejską różdżkę.

Marcel Buturla
7 lat, uczeń (1 klasa)

Marcel ma duszę artysty. 
Lubi wszystko co piękne. 
Chętnie uczy się pisać 
po polsku. Uwielbia, gdy 
mama mu czyta polskie 
książki przed snem. Lubi 
pluszowe misie i zwierzęta. 
Ostatnio dużo ćwiczy i stara 
się zdrowo odżywiać robiąc 
razem z mamą zielone 
koktajle.
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Eryk Haddad
7 lat, uczeń (2 klasa)

Eryk lubi uczyć się polskiego w 
szkole internetowej Libratus.  
Bardzo lubi też swoją szkołę 
stacjonarną. Ostatnio 
spodobała mu się jazda 
na łyżwach oraz układanie 
najróżniejszych wzorów z pereł  
HAMA.

Natalia Haddad
10 lat, uczennica 
(1 klasa gimnazium)

Natalia bardzo chętnie 
uczy się różnych języków. 
Stara się rozmawiać z mamą 
tylko po polsku. Pisać i czytać 
uczy się z mamą oraz 
w polskiej szkole internetowej 
Libratus. 
Jest bardzo muzykalna, lubi 
podróże, wycieczki po górach 
i jazdę na sankach.
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Wakacje w Polsce

Julia Woźniak, WAKACJE W BIELAWIE

Bardzo  lubię  wakacje,  ponieważ  co  roku  jedziemy do  mojego  kochanego  miasta 

Bielawa. W Bielawie się urodziłam i spędziłam wczesne dzieciństwo. Tam mieszkają moi 

dziadkowie, co czyni tą miejscowość dla mnie bardzo ważną. Kiedy już dotarliśmy na miejsce 

w pierwszej kolejności odwiedziłam dziadków ponieważ bardzo tęsknię za nimi, następnie 

odwiedzałam  moich  starych  przyjaciół.  Było  bardzo  fajnie.  Chodziliśmy nad  jezioro,  na 

basen i w góry, ponieważ Bielawa ma wiele fajnych i ciekawych miejsc. Na moje szczęście w 

moim mieście  odbywa  się  co  roku  Festiwal  Reggae "Regałowisko".  Dla  tych,  którzy nie 

wiedzą, reggae to jeden z rodzajów muzyki,  która pochodzi z Jamajki, tak więc zabrałam 

kilka kumpeli i poszliśmy z rodzicami na tą imprezę. Dwa dni tańczyliśmy do późnej nocy! 

Niestety dwa tygodnie przyjemności zleciały i to bardzo szybko. Więc nie mając wyboru 

wróciliśmy do Innsbrucka. Na pamiątkę zabrałam sobie piasek z plaży, nie jest on taki fajny 

jak nad morzem ale mimo wszystko będzie mi przypominał moje wakacje.
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Zosia Asim, ENERGYLANDIA 
Wesołe miasteczko w Polsce

W  te  wakacje  odwiedziłam  wesołe 

miasteczko  pod  Krakowem  – 

Energylandię.

Pojechałam tam z moimi kuzynkami Zuzią, 

Dominiką, Milenką i z moją mama, ciocią 

i wujkiem. Tam jest bardzo dużo atrakcji. 

Mnie najbardziej spodobał się Boomerang 

– kolejka o długosci  208 m, która jedzie 

z prędkością  60  km/h.  Na  Boomerangu 

jechałam 2 razy z ciocią.

Byłam  też  na  Tropikalnej  Wyspie,  gdzie 

dużo pływałam i skakałam do wody. 

Byłyśmy też na filmie 7D o rekinach, było 

strasznie, ale fajnie.

Bardzo mi się podobało i chciałabym tam 

jeszcze raz pojechać.
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Ola Rudzis, RYBY I EKSPERYMENTY

W wakacje często chodzę na ryby.

Byłam też w Centrum Nauki EKSPERYMENT. Tam miałam świętną zabawę.
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Eryk Haddad, KOZIOŁEK MATOŁEK
Koziołek Matołek mieszka w Pacanowie. Ma czerwone spodnie i czerwone buty. Na rękach nosi 

żółte rękawiczki.
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Natalia Haddad, JURAPARK W KRASIEJOWIE �
W wakacje byliśmy w Krasiejowie. Bardzo podobał mi się tam Pawilon Nauki i Ewolucji 

Człowieka, gdzie siedziałam w kinie ale czułam się tak jak w kosmosie.

W parku było też dużo wielkich dinozaurów i widziałam nawet ich ślady (wykopaliska w 

ziemi).

Tam był też Tunel Czasu. Widziałam film o tym, jak powstał świat. Lepiej siedzieć w 

pierwszym wagonie, żeby dobrze widzieć wybuch wulkanu.
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Wakacyjne przygody

Mia Opoka, OWIECZKA

Ojej, zobacz! - mama powiedziała – oj! biedna ta owca. Owca była uwięziona pod kamieniami.

Potem przyszło 4 panów i tacie razem z nimi udało się ją uwolnić.

Mia Opoka, FRAU HITT 
Frau Hitt była królową olbrzymów, która była zła. 

Jej synek był nieznośny, ściął drzewo. To nie 

spodobało się Panu Lasu i zaczął ich gonić. 

Potem spotkali żebraczkę, która prosiła o chleb, a 

ona dała jej kamień. Żebraczka rzuciła klątwę i 

zamienili się w głaz.
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POCZTÓWKI Z WAKACJI

Aleks Filipek, LEGOLAND, NIEDYSZYNA I RODOS
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Marcel Buturla, INNSBRUCK – RZEKA INN

Jechaliśmy 45 kilometrów.
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Mia Opoka, SÓWKA INNÓWKA
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