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Tipy na aquaparky
Aqualand Moravia
Je největší aquapark na Moravě. Leží v obci Pasohlávky, jeho kapacita je
8 000 lidí a rozloha 3 000 m2.
Je v něm 16 bazénů, 24 tobogánů a skluzavek, 30 typů saun, wellness
zóna, hotel i 7D kino. Byl otevřen 1. srpna 2013. Stál 1,2 miliardy.

Aquapalace Praha
Je největší aquapark v Česku a střední Evropě. Součástí resortu je vodní
svět o rozloze 9 150 m², dále saunový svět o rozloze 1 750 m², centrum Spa,
centrum fyzioterapie a léčebné rehabilitace, fitness a hotel. V roce 2014 prošel
areál menšími stavebními úpravami, které byly způsobeny přidáním nových
tobogánů.
Vybavení vodního světa zahrnuje 12 tobogánu a skluzavek, z toho
nejdelší tobogán v ČR (250 m), bazén s umělým vlnobitím a venkovní divokou
řeku. Celým vodním světem prochází 450 metrů dlouhá umělá řeka. Nachází se
zde také potápěčská jáma s hloubkou 8 metrů. Pro děti jsou k dispozici dětská
vodní hřiště se skluzavkami, brouzdaliště, dětský bazén s vrakem pirátské lodi a
dětský koutek.

Autor: Michal Křivák
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Tipy na nafukovačky do bazénu
Přemýšleli jste někdy, jak si do bazénu vzít pití?
Tak já to vím a moc ráda to prozradím.
Odkaz: https://www.h2ofun.co.uk/products/intexmega-chill

Lehátko do vody je perfektní věc, při které
se dá opalovat a zároveň i být v bazéně.
Odkaz: https://www.rankito.cz/nejlepsinafukovaci-lehatka-do-vody/

Máte rádi preclíky a léto? Jestli ano, tak tahle
nafukovačka do bazénu je přesně pro vás a když
si ji koupíte, tak vás to nebude mrzet.

Autor: Sára Anna Maděryčová
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Tipy na výlety
1)

Nový Hrádek u Lukova:
Nachází se v CHKO Podyjí. Cesta na
hrad je nenáročná procházka lesem.
Hrad se skládá ze dvou budov, starého
a nového hradu. Z věže je krásný
výhled na řeku Dyji. Na jaře ve zdech
hradu krásně kvete tařice.

2)

Čachtice:
Tento hrad doporučuji zájemcům o historii, neboť zde žila a páchala
strašné skutky Alžběta Báthoryová, zvaná Čachtická paní..

3)

Karlštejn:
Jeden z našich nejvýznamnějších hradů. Nechal jej postavit král Karel
IV. Na tento hrad prý nesměly vstoupit ženy.
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4)

Lom Malá Amerika:
Nachází se nedaleko Karlštejna. Je to jeden z našich největších
zatopených lomů. Na jeho dně je jezero s krásnou průzračnou vodou.

5)

Hrad Moritzburg:
Říkáte si, že takový hrad vůbec neznáte? Tak to se mýlíte! Určitě jste
viděli pohádku Tři oříšky pro Popelku. Ta si přijela na Juráškovi s
princem zatančit na hrad Moritzburg nedaleko Drážďan.

Přeji krásný den.
Napsala: Adéla Horká
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10 TIPŮ NA PÍSNIČKY, KTERÉ OSVĚŽÍ LÉTO
1. Alvaro Soler – la cintura
(https://www.youtube.com/watch?v=Eg4LUvUjUWI)
2. Mirai – Yahoda
(https://www.youtube.com/watch?v=6CoaaKLmmlM)
3. Alessia Cara – How far I'll go
(https://www.youtube.com/watch?v=ZNra8eK0K6k)
4. Meghan Trainor - better when i'm dancing
(https://www.youtube.com/watch?v=pkCyfBibIbI)
5. Marek Ztracený - léto 95
(https://www.youtube.com/watch?v=34k55lovMLk)
6. Pokáč - antarktida
(https://www.youtube.com/watch?v=MZOz2v72zg0)
7. Dcappella - You're Welcome
(https://www.youtube.com/watch?v=OahAdg5EJ5c)
8. Becky G - Shower
(https://www.youtube.com/watch?v=50-_oTkmF5I)
9. P!NK – Cover Me In Sunshine
(https://www.youtube.com/watch?v=vGZhMIXH62M)
10. Luis Fonsi - Despacito
(https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk)

ANEŽKA HÁJKOVÁ
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TIPY NA DOVOLENOU
Ahojky! Vítám tě u mého tématu, tipy na dovolenou.
Určitě chceš jet s rodinou o prázdninách někam na dovolenou, tak se pojď
podívat, kam tak byste mohli jet.
KDYBY JSI CHTĚL/A JET NĚKAM MIMO REPUBLIKU, TAK POPOJEĎ
TROŠKU NÍŽ...🙂

ŠVÝCARSKO
Já osobně jsem ve Švýcarsku byla a je to moc krásná země. Za mě je tam
nejlepší lyžování, ale ještě lepší je tam čokoláda. Jestli milujete tuto čokoládu,
tak už víte, o jakou čokoládu se jedná...
A kdo tuto čokoládu miluje, tak už ví, že to je čokoláda s názvem LINDT. Je to
ta nejlepší (ale fakt nejlepší) čokoláda na světě. A jestli jsi ji ještě neměl/a, tak
určitě ochutnej…
No, teď se podívej na obrázky trošku níž, jestli teda ještě nevíš, jak tato krásná
země vypadá…

Jinak takto vypadá Lindt:
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FRANCIE
O Francii se říká, že je velmi zamilovaným státem. Plno lidí tam jezdí kvůli
Eiffelově věži. Popravdě bych se taky někdy chtěla do Francie podívat…
NO, UKÁZALA JSEM VÁM JENOM DVA STÁTY, PROTOŽE SI MYSLÍM,
ŽE ASI VĚTŠINA Z VÁS POJEDE K MOŘI, A NEBO NĚKAM DO ČESKA..

NO, TAK SI JDEME UKÁZAT NĚJAKÉ TY DOVČE…

ČESKÁ KANADA
Česká Kanada je podle mě moc krásné místo na dovolenou. Je v krásné přírodě,
teče tam i řeka, která je moc příjemná. Taky tam uvidíte starší lokomotivy atd.
Ale trošku nevýhoda je, že si buď dovezete stan, karavan, nebo dojedete
obytným vozem.
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KRÁLÍKY
Možná si říkáte, co je to za název, ale opravdu nevím, proč se to jmenuje
Králíky. Ale můžu potvrdit, že je tam moc hezky…

NECHORY
Určitě všichni známe Nechory, ale třeba si tam nebyl/a nikdy ubytovaný/á. Zkus
to a uvidíš, jaká to bude atmosféra.
Toto je náš sklep.

NO NIC, TO JE VŠECHNO. BUDU RÁDA, KDYŽ SI TO PŘEČTEŠ A
POPŘEMÝŠLÍŠ.
TAK AHOOOJ!
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