


REPUBLIKA CZESKA
stolica – Praga



Praga jest jednym  z najczęściej odwiedzanych miast w Europie.

Turystyka jest głównym źródłem dochodów czeskiej gospodarki.     

Najwyższym punktem w Republice Czeskiej jest Śnieżka o wysokości 

1602 m.n.p.m.

Republika Czeska jest siedzibą największego starożytnego zamku na 

świecie – Zamku Praskiego – o długości 570 m i szerokości 128 m. Dla 

porównania, jest to więcej niż siedem połączonych boisk do piłki nożnej. 

Znani Czesi to między innymi: Oskar Schindler, Antonin Dvorak,

Sigmund Freud, Franz Kafka, Petra Nemcová, Ivana Trump, 

Martina Navratilova, Ivan Lendl i Gregor Mendel  https://fajnepodroze.pl/

Animowaną bajkę o Kreciku 

uwielbiają dzieci z ponad 60  

krajów. Jego twórcą jest 

Zdeněk Miler. Bajka ma 49 

odcinków, a pierwszy z nich 
powstał w 1956 roku 

https://urwiskowo.com.pl/

Z kraju tego 
pochodzą
kreskówki dla dzieci:
Rumcajs, Cypisek
i sympatyczny Krecik.

https://fajnepodroze.pl/
https://urwiskowo.com.pl/




Guten Tag!

Wyjeżdżając z Polski kierujemy się na zachód 

i wjeżdżamy do Niemiec. 

Docieramy do Bawarii – krainy pełnej lasów, gór 

i zamków, przypominających baśniowy świat. 

Czerwonego Kapturka znają dzieci z całego świata. 

Jego historię opisali niemieccy pisarze, bracia Grimm. 

„Odę do radości” stworzył Ludwig van Beethoven, 

wielki niemiecki  kompozytor. 

Dziś jest to hymn Unii Europejskiej. 

Niemcy są  dumnym i pracowitym narodem. Rozwój 

gospodarczy stawia Niemcy na liście najbogatszych 

państw Europy. 

Dzięki Niemcowi Janowi Gutenbergowi możemy dziś 

czytać książki, czasopisma, komiksy. To on bowiem 

wynalazł druk. 





Część tego kraju to są poldery –

Wydarty morzu grunt żyzny, szczery…

Wiatrak tam stoi blisko wiatraka

I tulipanów obfitość taka…





Tam się wykluło brzydkie kaczątko…
Tam z zapałkami marzło dziewczątko –
Snuł pan Andersen swych baśni wątek…

I klocków Lego tam był początek





Na mapie jakby wielkie bucisko –

Jest tam Wezuwiusz, Pompeje blisko…
I Wieczne Miasto, które zachwyca
Oraz Piotrowa Święta stolica…
W podróż ulicznymi kanałami 
możesz wybrać się weneckimi gondolami



GRECJA
stolica: ATENY 



Pod Akropolem - stare kamienie,
amfiteatry, chóry na scenie.
Gaje oliwne, Korynt, Pireus,
z wyżyn Olimpu spogląda Zeus.
Jakie to państwo? Szczerze i śmiało!









Szwecja jest dużym i bogatym krajem. 

Co roku przyznaje się tu Nagrody Nobla osobom, które 

przyczyniły się do postępu ludzkości. Alfred Nobel był 

szwedzkim chemikiem i naukowcem. Wynalazł dynamit

i inne środki wybuchowe. Pod koniec życia stwierdził, 

że jego wynalazki zamiast służyć ludziom, wykorzystane zostały 

do ich zagłady. Dlatego też swój majątek przeznaczył na fundusz, 

z którego dochody corocznie dzielone są w formie 5 nagród pieniężnych 

pomiędzy wybitnych uczonych, literatów i obrońców pokoju. 

Ze Szwecji pochodziła Astrid Lindgren,  

autorka słynnej „Pippi” i „Dzieci z Bullerbyn”.





Big Ben wydzwania swoją piosenkę,
Elżbiecie II czyniąc podziękę.
Anglicy smaczną herbatkę spijają

I bardzo są dumni, że królową mają..

Zjednoczone Królestwo  Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej było członkiem  Wspólnot Europejskich 
od 1 stycznia 1973 (na mocy traktatu podpisanego w 1972 roku) do 31 stycznia 2020.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania_w_Unii_Europejskiej

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania_w_Unii_Europejskiej


Hymn
Flaga
Motto
Waluta



Hymn Unii Europejskiej to muzyczna aranżacja preludium „Ody do radości” IV części IX

Symfonii Ludwiga von Beethovena, autorstwa Herberta von Karajana. Oficjalne pierwsze wykonanie

tej wersji odbyło się w czasie Dnia Europy w 1972 roku. Ze względu na różnorodne języki używane jako

urzędowe w krajach Wspólnoty, jako hymn oficjalnie przyjęto jedynie aranżację instrumentalną, bez

jednolitego tekstu.



Flaga Unii Europejskiej to dwanaście gwiazd umieszczonych na kształcie okręgu na granatowym tle. 

Liczba gwiazd jest stała i nie zależy od ilości państw członkowskich. 

Motyw przedstawiony na fladze symbolizuje harmonię. Już od starożytności układ ten symbolizował 

doskonałość i pełnię. Jest to też odniesienie do 12 godzin na tarczy zegara, 12 miesięcy, znaków 

zodiaku. Co ciekawsze flaga ta nie jest oryginalnym pomysłem Wspólnot Europejskich. Została ona 

przejęta w roku 1986 od Rady Europy.



Motto Unii Europejskiej 
przyjęto na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego 4 maja 

2000 roku. 
Powstało wskutek specjalnie ogłoszonego konkursu. 

Ostatecznie dewizą unijną została łacińska maksyma: 
In varietate Concordia, 

w tłumaczeniu na język polski brzmi ona 
Jedność w różnorodności lub też Zjednoczona w 

różnorodności. 



EURO- wspólna waluta europejska. Została wprowadzona 1 stycznia
1999 roku w transakcjach bezgotówkowych, a 1 stycznia 2002 r.
w ciągu jednej nocy, wycofano waluty 12 krajów Unii Europejskiej
i zastąpiono je euro w formie gotówkowej. Znakiem graficznym euro
jest grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami.

Euro jest prawnym środkiem płatniczym w 19 państwach tworzących
w Unii Europejskiej strefę euro a obejmującą swym obszarem około
341 mln Europejczyków. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Euro)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Euro


Unia Europejska jest obecnie związkiem 27 państw, opartym

na zasadzie solidarności jej członków. Głównym jej celem jest

jednoczenie ludzi na naszym wspólnym kontynencie.

Ważne hasła Unii to: 

WOLNOŚĆ, DEMOKRACJA, RZĄDY PRAWA. 
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Grzegorza, Karoliny

Święto Unii Europejskiej
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Sobota

https://biblioteka.pl/gazetka/Podroz-po-Europie/Opracowanie Dorota Wilgucka – w oparciu o:  oraz zasoby Internetu

https://biblioteka.pl/gazetka/Podroz-po-Europie/

