MÁ OBLÍBENÁ KRAJINA
Natálie Hýblová
Vysoké Tatry - Lomnický štít
Vysoké Tatry se nachází na Slovensku. Tvoří je vysoké skály.
Hlavní bod Vysokých Tater, Lomnický štít, se nachází v nadmořské výšce
2 634 m. n. m. Je to druhá nejvyšší hora Vysokých Tater.
Vrchol je přístupný pouze lanovkou ze Skalnatého plesa. Vrchol patří
mezi nejnavštěvovanější část Vysokých Tater.
Z vrcholu, který připomíná trojhrannou pyramidu převyšující okolí, vedou
tři hřebeny: Vidlový hřeben, Kežmarský štít a Lomnický štít.
Na vrcholu Lomnického štítu se nachází nejvýše položená
meteorologická stanice na Slovensku. Vede k ní visutá lanovka ze
Skalnatého plesa.
První vylezl na vrchol Lomnického štítu Jakub Fábry.
Nejpopulárnější stěnou Lomnického štítu, je jeho západní stěna, ve
které vede řada horolezeckých cest. Další významnou stěnou je stěna
jihovýchodní, která nabízí řadu výstupů vhodných hlavně na zimu.
Ze štítu je nádherný výhled na okolní vrcholy a podhůří. Uvedu např.
Malá a Velká Studená dolina. V minulosti byl Lomnický štít nazýván Dedo.
Současný název je podle obce Velká Lomnice, a to od roku 1947.
Doporučuji tuto oblast navštívit, je to nezapomenutelný zážitek.

Má oblíbená krajina
Kristýnka Maletínská
Nachází se na největším řeckém ostrově Kréta. Na jihu Kréty najdete
malou vesnici jménem Kalamaki. Je tam průhledně zbarvené moře a bílý
písek. Sluníčko krásně hřeje a svítí po celý den. Odpoledne je písek na pláži
tak rozpálený, že se po něm nedá chodit.

Kréta má spoustu pěkných vesnic, ale tato je z nich nejpůvabnější.
Všude jsou palmy a příjemný chlad. Písek má zlato-bílou barvu a moře je
krásně tyrkysově zbarvené. Někdy je klidné a jindy hodně rozbouřené, záleží
na tom, jak moc silně fouká vítr.

Kalamaki je oblíbené místo i pro kladení vajec karety obrovské - mořské
želvy. Ochránci přírody jejich místa označují a hlídají, aby malé želvičky
snadno našly svou první cestu do moře. Je to prostě ráj. Najdete zde čisté
ovzduší i prostředí. Ryby v moři se jen lesknou. Nikde nenajdete žádné
odpadky, lidé se tu chovají slušně. Při přílivu můžete sedět na lehátku a vaše
nohy příjemně šplouchají ve vodě. Krásný je každodenní západ slunce.

MÁ OBLÍBENÁ KRAJINA
Kristýna Mňuková
Budu popisovat Alpy ve Francii.
Na úbočí Alp se vinou klikaté cesty. Střechy domů jsou celé
zasněžené. Líbí se mi čistý vzduch, ticho a klid pro odpočinek.
Lanovka jezdí potichu. Sjezdovky jsou krásně upravené.
Hory jsou celé zasněžené. A na obloze uvidíme několik
bílých mráčků, z kterých sněží malé bílé vločky.
Tuto krajinu mám ráda, pro její klid, mohu si tu odpočinout
od rušného města. Je to krásná krajina na pohled.

