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Wycieczka do Londynu

Londyn to stolica Zjednoczonego Królestwa i największe miasto w
Unii Europejskiej. Jest on jednym z najważniejszych światowych
centrów biznesowych, finansowych i kulturalnych. Centrum
Londynu jest miejscem gdzie swoje główne siedziby mają
największe międzynarodowe banki i firmy. Jest on również
miastem, w którym znajdują się cztery obiekty wpisane na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO, mianowicie: the Tower of
London, obserwatorium astronomiczne w Greenwich, Królewskie
Ogrody Botaniczne i obszar obejmujący Pałac Westminster,
Westminster Abbey i Kościół Świętej Małgorzaty.



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 1 05/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLWielka Brytania - Londyn

Londyn w
Naszym
obiektywie ... :)
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Warner Bros
W dniach 10-16 kwietnia 2016 roku uczniowie mojej szkoły wybrali się na wycieczkę do Londynu.
Niewątpliwie jedną z najciekawszych atrakcji była wycieczka do Warner Bros. Studio Tour Londyn, gdzie
można było zobaczyć różne postaci, przedmioty, czy lokacje z filmu Harry Potter.

Jedną z pierwszych rzeczy która wróciła nasza uwagę była replika sali obiadowej, na której końcu możemy
zobaczyć makiety nauczycieli z Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. W tym samym pomieszczeniu
można było ujrzeć także tiarę przydziału, którą widzimy chociażby w pierwszej części filmu.
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W studio była możliwość zwiedzenie pokoju dyrektora Hogwartu
Albusa Dumbledora.

Gdy przeszło się kawałek dalej można było dokładnie przyjrzeć
się stołowi, przy którym w jednej z części filmu zasiadali
śmierciożercy.
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W pomieszczeniu znajdowała się także gablota z siedmioma
horkruksami.

W studio się jeszcze drzwi do komnaty tajemnic.
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Najciekawszą atrakcje w zamkniętej części budynku dół peron
dziewięć i trzy czwarte. Można było na nim zobaczyć pociąg
Hogwart Express oraz przeniknąc przez ścianę prosto do peronu.
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W otwartej części obiektu nietrudno było nie zauważyć autobusu
którym w jednej z części filmy poruszał się Harry Potter.

Na dworze mieścił się także motocykl Hagrida.

                                                                                   Jakub Stróżyk 6a
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Wizyta w National Gallery

Podczas wycieczki do Londynu mieliśmy okazję bliżej
zapoznać się ze sztuką, odwiedzając National Gallery
słynną galerię sztuki.

Znajduje się ona w północnej części Trafalgar Square.
Została założona w 1824 r. Można znaleźć tam
wspaniałe zbiory malarstwa z lat 1250 � 1900.
Szczególnie spektakularna jest kolekcja obrazów
sławnych impresjonistów, m. in. Vincenta van Gogha.
W sumie cała galeria liczy ok. 2300 dzieł/ 

Miejsce na Trafalgar Square zostało wybrane ze
względu na położenie, gdzie kolekcja byłaby dostępna
zarówno dla bogatych ludzi podróżujących w
powozach z zachodniej części Londynu oraz dla
biedniejszych, przychodzących pieszo ze wschodniej
części miasta. Ideą założenia galerii było to, że została
zbudowana dla wszystkich warstw społecznych.

Dodatkowo National Gallery już od początku swojego
istnienia była zaangażowana w edukację. Studenci
malarstwa zawsze chętnie byli przyjmowani w celu
poznawania kolekcji i wykonywania kopii obrazów.

Na galerii odcisnęła też piętno II wojna światowa, kiedy
to 23 września 1939 roku została zamknięta i
rozpoczęto ewakuację dzieł sztuki z obawy przed
bombardowaniem i zniszczeniem kolekcji.

W dzisiejszych czasach National Gallery wywiera na
zwiedzających ogromne wrażenie. Zwiedzając sale
wystawowe, oglądający mają wrażenie jakby znaleźli
się w baśniowej krainie, ale najbardziej zachwycający
jest Hol Główny galerii, a w szczególności podłoga
wyłożona

Według mnie, naprawdę warto zobaczyć to miejsce.
Nie tylko ze względu na słynne dzieła sztuki, ale także
niezwykłość tego muzeum. Cieszę się, że uczniowie
naszej szkoły mogli odwiedzić National Gallery.

                                              
                                                    Julia Świtek 6a
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Wielokulturowość w Londynie

Londyn to ogromne miasto o powierzchni prawie 1600 km kwadratowych. Mieszka tutaj około 8550000
ludzi (z czego 160000 to Polacy). Ponadto spotkamy tu wiele osób pochodzących z: Indii, Irlandii, Nigerii,
Pakistanu, Jamajki, USA, Chin i z wielu innych państw. Brytyjczycy stanowią w Londynie zaledwie 60%
całej populacji miasta.

Administracyjna mapa Londynu jest podzielona na 33 dzielnice, te z kolei na mniejsze osiedla. Każda z
nich, a często nawet każde osiedle ma odrębną kulturę. Najwięcej Brytyjczyków mieszka w dzielnicach
Havering i Richmond upon Thames. Stanowią tu 85% procent mieszkańców. Najmniej mieszkańców Wysp
Brytyjskich osiedliło się w dzielnicy Newham. Są tu ledwie 30% wszystkich ludzi.

W Londynie wszyscy ludzie żyją obok siebie, potrafią współdziałać. Jest to niewątpliwym powodem do
radości. Co roku, w sierpniu, organizowany jest, trwający dwa dni, Notting Hill Carnival. Karnawał ten jest
świętem i symbolem wielokulturowości. Jest organizowany już od 1959 roku. Warto w nim uczestniczyć,
chociażby ze względu na barwne i pokryte cekinami oraz piórami, kostiumy.

                                                                                                                                               Marta Basek 6a
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Limeryki prosto z Londynu

Razu pewnego wprost z Poznania,
klasa chętna do zwiedzania,
przyjechała do Londynu.
Nie szukając wcale rymu,
zabrała się do limeryków pisania.

                                          Julia Świtek 6a

Wszędzie jeżdżą rowery
a wszystko filmują nasze kamery.
Deszcz ulicami płynie 
tak to już jest w tym Londynie,  
a w korku stoimy godziny cztery.

Wiktor i Karol VIa

Wszędzie jeżdżą rowery
a wszystko filmują nasze kamery.
Deszcz ulicami płynie 
tak to już jest w tym Londynie,  
a w korku stoimy godziny cztery.

                                                Wiktor i Karol 6a
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Ciekawostki o Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii w umywalkach są dwa
osobne krany na ciepłą i zimną wodę.

W Anglii są inne gniazdka prądowe niż w
Polsce.

W londyńskim metrze pracuje 16 500
pracowników. Obsługują oni 275 stacji
rozmieszczonych na połaci 408
kilometrów.

Zegar Big Ben w swojej historii miał tylko 4 usterki
związane z wyznaczaniem czasu:

w 1962 roku w sylwestra spóźnił się 10 min
w 1972 roku nastąpiła pierwsza i jedyna
usterka dotycząca metalowych części
mechanizmu odpowiedzialnego za uderzenia w
dzwony. Big Ben milczał od 5 sierpnia 1975
roku do 9 maja 1977

 
w 1997 30 kwietnia zegar zatrzymał się.
Podobna sytuacja nastąpiła 3 tygodnie później
w 2005 roku 27 maja o godz. 22:07 zegar
przestał tykać i nie chodził 90 minut.
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