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Zapraszamy do czytaniaWokół Europy
Europa, czyli jeden z kontynentów-tu

mieszkasz...
    Europa to 6 pod względem wielkości
kontynent na Ziemi. 
    Dzieli się na 4 strefy krajobrazowe:
śródziemnomorska, lasy mieszane (tu leży
Polska), tajga i tundra. Jej powierzchnia
wynosi ok 10,2 mln km². Jest oblewana
przez wody oceanów: Atlantyckiego,
Arktyczny oraz przez Morze
Śródziemnomorskie. Składa się z 46
państw, z których 28 należy do UE, o
której opowiemy na ostatniej stronie.
   Chcecie wiedzieć więcej? str. 6 ->

.

Polska Rzeczpospolita Ludowa
     PRL to nazwa państwa polskiego
podczas dyktatury radzieckiej. Jak

wyglądała tamtejsza Polska?...
  Ogólne informacje:   

Waluta- Złoty-zł
Ludność- 37 800 000
Konstytucja PRL (1952–1989)
Język- polski
Stolica- Warszawa
Hymn- "Mazurek Dąbrowskiego"
            Warunki życia

Niestety sposób życia w tamtejszych
czasach nie był zbyt dobry. Była nałożona
cenzura na liczne polskie dzieła oraz
ograniczono wolność słowa. We
wszystkich sklepach brakowało
produktów, ponieważ władze stosowały
centralne planowanie. W kraju rządziła
partia PZPR, która przyporządkowana było
ZSRR.
                    

III Rzeczpospolita Polska
Witamy we współczesności- życie w

dzisiejszej Polsce.
Ogólnie informacje:

Waluta- Złoty-zł
Ludność- 38 483 957
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 
Język- polski
Stolica- Warszawa
Hymn- ''Mazurek Dąbrowskiego''

                      Warunki życia
Po PRL-u żyjemy w niezależnym,
demokratycznym, suwerennym państwie.
Każdy może wyrażać swoje poglądy. Półki
w sklepach zapełniły się rozmaitymi
produktami. W 1999 roku dołączyliśmy do
NATO, a w 2004 do UE, dzięki czemu
możemy swobodnie przekraczać granice
innych państw członkowskich i nie tylko...

A wy? W jakiej Polsce wolelibyście żyć?

Strefa umiarkowana
Jedna z stref klimatycznych Ziemi...

To obszar, w którym znajduje się Polska oraz większość Europy.
  Średnia temperatura wynosi od 0 °C do 10 °C. Opady występują
w różnych porach roku, które są łatwo rozpoznawalne. Formacje
roślinne dzielą się na tajgę oraz lasy mieszane. Klimat
umiarkowany dzieli się na ciepły i chłodny.
  Ty było tylko krótkie przedstawienie tej jednej ze stref
klimatycznych. Zapraszamy do zapoznania się z innymi.

.
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Wszystko o Polsce i nie tylko...

Nasze symbole narodowe
Czy znacie symbole narodowe Polski? Co one
symbolizują?...
     W tym artykule opowiemy o symbolach
narodowych Polski i wytłumaczy co one symbolizują.
     Polskie symbole narodowe to:

Flaga
Nasze barwy to biały i czerwony, ułożone w dwóch
poziomych, równoległych pasach o tej samej
szerokości. Czerwony kolor symbolizuje krew
przelaną za ojczyznę, a biały czystość

Godło
Widać na nim monumentalnego, białego orła ze złotą
koroną i pazurami na czerwonym tle. Po koronacji
Przemysława II w Gnieźnie, znak orła stał się godłem
Królestwa Polskiego. Symbolizuje on suwerenność i
jedność państwa.

Hymn
Pieśń Legionów Polskich we Włoszech została
napisana przez Wybickiego dla uświetnienia
uroczystości pożegnania odchodzących z Reggio
legionistów. Kilkaset lat później stała się naszym
hymnem narodowym pt. ,,Mazurek Dąbrowskiego".
Czy już wiecie co oznaczają ,,symbole polskości''?

.

  Polska, nasz kraj
Co wiesz na temat naszej ojczyzny? Jakie wiadomości będą dla ciebie codziennością, a które nowością?
       W tym artykule opowiemy nieco o naszym ojczystym kraju. Jak pewnie wiecie w Polsce mieszka 38 mln
ludzi.. Co stawia ją na  8 miejscu w Europie. Leży nad Morzem Bałtyckim. Na południu rozciąga się pas górski:
m.in. Tatr, Bieszczad, Pienin i Karkonoszy. Sąsiaduje z Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią,
Litwą i Rosją (Obwód Kaliningradzki. Na pewno wiecie, że naszą stolicą jest Warszawa.
       W naszym kraju są 23 parki narodowe. Z czego 2 w województwie pomorskim. Linia brzegowa polski wynosi
440km, a całkowita długość granicy to 3511km, a powierzchnia 312 679 km². Polska leży w strefie czasowej
CET (Central European Time). Polska dzieli się na 16 województw:
1. W. Pomorskie - 18 310km2, 2 319 735 ludzi.                    9. W. Opolskie - 9 412km2, 991 161 ludzi
2. W. Dolnośląskie - 19 947km2, 2 902 365 ludzi.               10. W. Podkarpackie - 19 846km2, 2 127 687 ludzi
3. W. Kujawsko-Pomorskie - 17 972km2, 2 082 935 ludzi.  11. W. Podlaskie - 20 187km2, 1 185 174 ludzi
4. W. Lubelskie - 25 122km2, 2 129 260 ludzi.                    12. W. Śląskie - 12 333km2, 4 552 627 ludzi
5. W. Lubuskie - 13 988km2, 1 016 652 ludzi                      13. W. Świętokrzyskie - 11 711km2, 1 249 710 ludzi
6. W. Łódzkie - 18 219km2, 2 479 962 ludzi                        14. Warmia i Mazury - 24 173km2, 1 434 783 ludzi
7. W. Małopolskie - 15 183km2, 3 386 162 ludzi                 15. W. Wielkopolskie - 29 826km2, 3 484 975 ludzi
8. W. Mazowieckie - 35 558km2, 5 372 579 ludzi               16. W. Zach. Pomorskie - 22 892km2, 1 706 579 lud
     I co? Czy dowiedzieliście się nieco więcej o naszym kraju, Polsce?

.
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Polska i jej sąsiedzi
Niemcy i Czechy

Niemcy
Kojarzycie słynną Bramę Brandenburską? Czy wiecie
gdzie się znajduje?
    Niemcy to kraj sąsiadujący z nami od zachodu.
Jego stolicą jest Berlin. Chcecie wiedzieć więcej?
    Państwo to jest położone w zachodnio-środkowej
Europie, ma powierzchnię wynoszącą aż 357168 km²
Jest najludniejszym państwem Europy, mieszka tam
ponad 80 mln ludzi. Znajduje się w strefie
umiarkowanej. Dzięki temu, że wstąpiły do strefy
Schengen zarówno Niemcy jak i Polacy mogą
swobodnie przekraczać granicę.
    W lidzie zapytałem się o miejsce, w którym stoi
Brama Brandenburska. Wiecie? Nie? Już śpieszę z
odpowiedzią, a otóż to w stolicy Niemiec, Berlinie. Jak
tam dojechać? Z Polski mamy bardzo niedaleko, bo
mieści tuż przy granicy.
    Oto jeden z naszych sąsiadów. Czy zachęciliśmy
was do odwiedzenia tego wielkiego kraju?
Czy wiesz że? Niemcy są drugim najbardziej
popularnym celem migracji na świecie. Tuż po USA.

.

Czechy
Czy kojarzycie Warszawską Pragę? Zgadnijcie czego
jest stolicą.
      Czechy, czyli nasz sąsiad południowo-zachodni
sąsiad. Czy warto się do niego wybrać?
      Są państwem śródlądowym, czyli takim, który nie
ma własnego dostępu do morza oraz nie posiada
własnej linii brzegowej. Położone są Europie
Środkowej. Stolicą jest Praga, którą zamieszkuje
około 1 280 508 mieszkańców, to 12% z całej
populacji. Podobnie jak Niemcy jest członkiem wielu
organizacji między narodowych m.in. ONZ, NATO,
UE, strefy Schengen.
      Wspomniałem o Pradze, jest zarówno dzielnica
Warszawy, ale i stolica Czech. Opowiem krótko o
drugim znaczeniu tego słowa. Powstała około 1784
roku nad rzeką Wełtawą. Jej powierzchnia wynosi
ok. 496 km². Zobaczycie tutaj wiele wspaniałych
zabytków.
    Chyba już wiecie gdzie pojedziecie w te wakacje :)
 Kelo B.
      

Czechy
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Polska i jej sąsiedzi
Słowacja i Ukraina

.

.

Ukraina
Co wam się najbardziej kojarzy z Ukrainą? Nie, nie

chodzi mi o zajęcie Krymu przez Rosję......
    Powierzchnia Ukrainy jest spora i wynosi 603
700 km². Ta informacja może was zaskoczyć, ale ludzi
w tym kraju jest prawie 2 razy więcej niż w Polsce! Kto
by w to uwierzył?!
Stolicą tego jakże pięknego państwa jest Kijów.
Powstał on w V wieku nad rzeką Dniepr, jako placówka
handlowa na szlaku łączącym Konstantynopol ze
Skandynawią.Kijów został także ukazany na obrazie
Jana Matejki pt. Bolesław Chrobry w Kijowie.
Nie można przejść także obojętnie obok zabytków
Ukrainy.Lista ta jest bardzo długa,ale ja wymienię tylko
kilka tych najważniejszych:

Złota Brama w Kijowie
Cerkiew św. Andrzeja
Sobór Mądrości Bożej

Słowacja
Słowacja...ach ta Słowacja. Pora przybliżyć wam

historię tego kraju
   Słowacja to państwo leżące w Europie środkowej.
Mieszka tam prawie 5,5 milina ludzi, jest to
stosunkowo mała liczba.Państwo to jest republiką
demokratyczną o systemie rządów parlamentarno-
gabinetowych.Używana tam waluta to €.

Historia Słowacji
Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 19
stycznia 1993 r. członek ONZ, od 29 marca 2004
członek NATO, od 1 maja 2004 należy do Unii
Europejskiej.Od 1 stycznia 1993 roku stolicą Słowacji
jest Bratysława, leżąca nad rzeką Dunaj. W lipcu 2010
władzę w kraju przejęła koalicja czterech partii
prawicowych, a stanowisko premiera zajęła Iveta
Radičová.  W styczniu 2011 zmieniono podstawową
stawkę VAT na 20%. W październiku 2011 przegrał
głosowanie nad wotum zaufania połączone z
głosowaniem nad akceptacją programu Europejskiego
Funduszu Stabilizacji Finansowej. 

.

.
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Polska i jej sąsiedzi
Białoruś i Litwa

 Białoruś
Sąsiad od wschodniej strony Polski. Czy wiecie coś na
jej temat?
    Białoruś to kraj graniczący z województwem
podlaskim i lubelskim.
    Na 207 595 km² powierzchni mieszka 9 451 000
mieszkańców. Jej stolicą jej Mińsk, który jest położony
niemalże w samym środku terytorium Białorusi. Miasto
leży nad Świsłoczą. Od 1991 roku Białoruś jest
państwem suwerennym. Wchodzi w skład ONZ, ale
nie członkiem UE oraz NATO.

               Nieco o Mińsku
Po raz pierwszy został wymieniony w 1067 roku w
związku z bitwą nad Niemigą. Czy jesteście ciekaw
skąd wzięła się nazwa tego miasta? Otóż większość
historyków uważa, że pochodzi ona od nazwy rzeki,
nad którą leży stolica, czyli Niema.
   Niestety Białoruś możecie odwiedzić tylko, dzięki
wizie i paszportowi. Jednakże może to tylko kwestia
czasu zanim przekraczanie granicy będzie mogło być
swobodnie prowadzone.

Litwa
Może i Litwa nie jest zbyt duża, ale nie oceniaj książki
po okładce...
     Powierzchnia Litwy wynosi 65 300 km² (to 21%
powierzchni Polski), z czego liczba ludności wynosi 2
831 670. Stolicą jest Wilno, które szczerze polecamy
odwiedzić.
     Oficjalna nazwa to Republika Litewska, której
obowiązuje konstytucja demokratyczna, wprowadzona
w 1992 roku. Czy macie ochotę na parę ciekawostek?
Tak? To ruszamy!
Czy wiesz, że...?

Na Litwie znajduje się 733 rzek, które zajmują
łącznie 32 601 ha.
Najdłuższą rzeką jest Niemen, której łączna
długość wynosi 937 km.
Największym jeziorem jest Dryświaty-4479ha

     Porcja ciekawostek za nami, więc możemy
zakończyć ten artykuł z nadzieją, że zdobyliście nieco
wiedzy na temat naszego północnego sąsiada

.

.

Oto Litwa

Białoruś..

https://pl.wikipedia.org/wiki/Litwa#cite_note-populacja-2
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Organizacje międzynarodowe, do których należy
Polska

Unia Europejska
Co wiecie o historii powstania Unii Europejskiej?
  Unia Europejska składa się z 28 państw
członkowskich, a w tym również Polski. W tym
artykule opowiemy o jej historii.
  Początki unii zaczęły się w 1951 roku, gdy Belgia,
Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy
utworzyły Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Jej
głównym celem było prowadzenie wspólnej polityki
hutniczej i górniczej. 6 lat później zmieniła się na
Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Powstała ona
aby móc rozszerzyć współpracę na inne gałęzie
gospodarki. W 1992 nazwę zmieniono na Unię
Europejską, w skrócie UE.
Mamy nadzieję, że artykuł się Wam spodobał. :)

.

NATO
Czy słyszeliście kiedyś o NATO? Jeżeli nie to ten

artykuł rozszerzy waszą wiedzę na ten temat.
    Skrót NATO oznacza właściwie: Organizacja
Traktatu Północnoatlantyckiego.Ta organizacja
powstała 24 sierpnia 1949. Na początku należało do
niej tylko 12 państw, jednak z czasem grono do
powiększało się,aż do dziś kiedy do NATO należy 29
państw.Celem istnienia NATO była obrona militarna
przed atakiem ze strony ZSRR.Po rozpadzie
ZSRR pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania
zapobiegające rozprzestrzenianiu konfliktów
regionalnych.

.

 Kilka słów na zakończenie
W tym miejscu zakończymy na naszą gazetę, ale zanim to zrobimy...
   Mamy nadzieję, że gazeta na temat naszego pięknego kraju spodobała się Wam. Dokładnie
przeczytaliście wszystkie artykuły czy tylko przelecieliście oczami po wszystkich stronach?
   Chcecie sprawdzić swoją wiedzę?
   1. Wymień strefy krajobrazowe, w których jest Europa.  6.Który kraj jest najludniejszy w Europie?
   2. W jakiej strefie klimatycznej jest Polska?       7. Co to jest ,,państwo śródlądowe''?
   3. Jaka partia rządziła w czasach PRL-u?       8. Wymień najważniejsze zabytki Ukrainy. (są trzy)
   4. Ile ludzi mieszka w Polsce?        9. Jaka jest najdłuższa rzeka Litwy?
   5. Co symbolizują kolory flagi Polski?     10. Jaką rolę odgrywa NATO? (po upadku ZSRR)           
   A Wy? Ile zdobyliście punktów? Mamy nadzieję, że co najmniej 6. :)

.

.
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