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EUROPA W NASZYCH OCZACH 
(wypowiedzi nauczycieli i uczniów) 

   
 Na mnie ogromne wraŜenie wywarła grecka wyspa Rodos, połoŜona  
w południowo - wschodniej części Morza Egejskiego. Wyspa kusi pięknem 
rozrzuconych po niej małych wiosek. Poza turystycznymi szlakami odsłania swoje 
drugie, spokojniejsze oblicze wśród miejscowej ludności, jej obyczajów  
i tradycji. „Perełka śródziemnomorska” jak jest nazywana, pozostaje bardzo 
atrakcyjna nie tylko ze względu na walory przyrodnicze, ale 
takŜe ze względu na zabytki archeologiczne. Przepiękne, 
piaszczyste plaŜe, malownicze, zaciszne zatoczki, błękitne, 
ciepłe morze i łagodny klimat stwarzają idealne miejsce do 
wypoczynku. Specyficzny urok wyspy, a takŜe wspaniałe zabytki 
będące spuścizną trzytysięcznej historii, czynią z niej miejsce, 
które warto odwiedzić…  
 

 
Halina Mieszkowicz 

  
Do niezapomnianych wakacji naleŜą te, które spędziłam na południu 

Francji, na WybrzeŜu Lazurowym. Jest to najczęściej odwiedzany region 
turystyczny w środkowej Europie. Morze w kolorze indygo, rozległe plaŜe, 
niebieskie śródziemnomorskie niebo, palmy oraz kontrast - wysoko połoŜone 
rejony z roślinnością alpejską. Piękno krajobrazu, bogactwo południowej 
roślinności i łagodny klimat uczyniły Lazurowe WybrzeŜe ulubionym miejscem 
moich wakacyjnych wyjazdów. Prowansja i WybrzeŜe Lazurowe to region 
cudownego słońca, pięknych kwiatów, bezchmurnego nieba i ciepłych wód Morza 
Śródziemnego. Wyrosły tu luksusowe miejscowości letniskowe, ściągające gości  
z całego świata. Prowansja i WybrzeŜe Lazurowe to nie tylko plaŜe i słońce. To 
równieŜ liczne zabytki, muzea, parki, ogrody, zamki i pałace. 
To regionalna kultura, tradycja, znane winnice i kuchnia  
(m.in. Ŝaby, ślimaki…) 

 
Agnieszka Kubik 

 
 

Warto zwiedzić środkowe Włochy, a przede wszystkim Toskanię, której 
pejzaŜ w odczuciu wielu zwiedzających jest archetypem włoskiego krajobrazu. 
Jego elementy - okolone murami miasta, rzędy drzew cytrusowych, pofalowane 
wzgórza porośnięte winoroślą - to klasyczne tło największych dzieł mistrzów 
odrodzenia, tak dobrze znane z niezliczonych obrazów. Po obowiązkowej wizycie 
w Pizie czy Florencji, uwaŜanej za najpiękniejsze włoskie miasta, warto 
zaplanować zwiedzanie mniej znanych miejsc: odległych klasztorów, dziwacznych 
uzdrowisk, a takŜe wziąć udział w wyjątkowym toskańskim święcie - Palio. 
Wcześniej czy później kaŜdy dotrze do Rzymu. Zabytki kultury 
klasycznej, historyczne pamiątki z czasów wczesnego 
chrześcijaństwa, przepiękne średniowieczne budowle, 
świadectwa renesansowej potęgi - trudno wymienić wszystkie 
najwaŜniejsze symbole tego miasta…  

 

 Józefa Skop 



 UwaŜam, Ŝe Chorwacja jest wymarzonym miejscem na spędzanie 
wakacji. Kraj ten leŜy w Europie Południowo-Wschodniej nad Morzem 
Adriatyckim. W długiej linii brzegowej i ciepłym słońcu tkwi jej 
największy atut. Chorwacja daje moŜliwość zwiedzania 
zabytków, będących pozostałościami po kulturze greckiej  
i rzymskiej, nurkowania w krystalicznie czystej wodzie oraz 
chodzenia po górach. Ma bardzo ciekawe ukształtowanie terenu 
- praktycznie z morza wyrastają Góry Dynarskie, które ciągną 
się wzdłuŜ wybrzeŜa. Jeden z najwyŜszych szczytów w Chorwacji 
został uznany przez UNESCO za światowy rezerwat biosfery. Pasmo Gór 
Dynarskich jest obszarem krasowym, który obfituje w setki jaskiń, jezior  
i dziesiątki rzek podziemnych. Rzeki mają gwałtowne nury…   

Monika Mieszkowska 

Zapraszam do Wielkiej Brytanii, której największą atrakcją 
jest róŜnorodny krajobraz. Szczególnie urozmaicona jest środkowa 
część kraju, gdzie wzgórza Cotswold z kamiennymi domkami  
i kościołami przechodzą w Ŝyzne równiny. Ta kraina Szekspira 
graniczy z przemysłowym centrum Anglii, zwanym niegdyś fabryką 
świata. Krajobrazy te moŜna podziwiać płynąc powoli wąską barką 
kanałami Midlands w stronę graniczącego z Walią regionu, zwanego 
Marches, Który zamieszkują wiejskie społeczności, związane ze 
spokojnymi targowymi miasteczkami. W duŜych miastach, jak 
Worcester i Gloucester, znajdują się nowoczesne centra handlowe, 
ale majestatyczne katedry zachowały atmosferę wcześniejszych 
epok…  

 
Daniel RŜany 

 
Słowacja to bliski, dobrze zagospodarowany pod względem turystycznym 

kraj. Tatry oraz Beskidy stwarzają doskonałe warunki do 
wypoczynku. JeŜeli dodamy do tego urzekające widoki gór, 
malownicze jeziora, tajemniczy świat jaskiń, a takŜe 
moŜliwość kąpieli w basenach z wodą termalną - zrozumiecie 
dlaczego chcę wypoczywać co roku w tym kraju…  
 

 
Kasia Folta 

 

 
 Miło wspominam wakacje w Niemczech. Podoba mi się ten kraj ze 
względu na panujący tam ład i porządek. Niemcy to ludzie bardzo pracowici  
i dokładni. Szanują pracę i potrafią docenić tych, którzy 
wykonują ją solidnie. PodróŜując po tym kraju, zwiedziłam wiele 
miast, ich zabytki historyczne, muzea i ekskluzywne domy 
towarowe. Jednym z symboli niemieckiego stylu Ŝycia - obok 
piwa i golonki - są autostrady, którymi moŜna podróŜować bez  
ograniczeń prędkości i za darmo…  
                                                                

Wiktoria Kseń 



EMIGRACJA Z POLSKI  
 SPOSOBEM NA LEPSZE śYCIE? 

(sondaŜ) 
 

Dla wielu bezrobotnych wyjazd zagranicę jest koniecznością. Jeśli ma się 
rodzinę, trzeba ją w jakiś sposób utrzymać. A nasze państwo nie interesuje się 
losem takich ludzi… 

Karolina 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Przykry jest fakt, Ŝe wielu młodych i wykształconych ludzi opuszcza nasz 
kraj, poniewaŜ ich zarobki nie są adekwatne do ich zdolności… 

Kacper 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 Niektórzy porzucają pracę w Polsce i szukają szczęścia na Zachodzie. 
Część z nich dorabia się sporego majątku, ale niestety są tacy, którzy utraciwszy 
cały dorobek swojego Ŝycia, schodzą na drogę przestępczości… 

Grzesiu 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Nie popieram emigracji. UwaŜam, Ŝe w Polsce jest duŜo pracy, tylko trzeba 
ja szukać. Młodzi chcą zarabiać krocie i dlatego często porzucają posady mało 
płatne…  

Darek 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Dzisiaj Polacy masowo wyjeŜdŜają do innych krajów. Współczuję dzieciom, 
które są wychowywane przez jednego rodzica. Nic dziwnego, Ŝe mają powaŜne 
problemy z nauką, niejednokrotnie wchodzą w konflikt z prawem… 

Karol 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Bulwersujące jest to, Ŝe Polacy trafiają nieświadomie do obozów pracy, 
które przypominają obozy koncentracyjne. Są wykorzystywani niewolniczo przez 
swoich nieuczciwych pracodawców. śyją w nieludzkich warunkach. Wyczerpanie 
fizyczne i załamanie psychiczne jest często przyczyną samobójstw. NaleŜy więc 
zastanowić się, czy warto wyjeŜdŜać z kraju… 

Agata 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Dzisiejsza emigracja z Polski wygląda inaczej niŜ dawniej. Nie jest to 
emigracja polityczna. Na wyjazd z kraju ludzie decydują się raczej ze względów 
ekonomicznych, poniewaŜ nie ma u nas pracy. W wielu przypadkach firmy 
wykorzystują ten fakt i traktują pracowników niegodziwie, płacąc najniŜsze 
stawki równe zasiłkom dla bezrobotnych. 

Monika 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 Europa jest otwarta dla wszystkich ludzi. Dlaczego więc nie spróbować 
lepszego Ŝycia? Nie bójmy się! Znamy języki, obsługę komputerów… 

Łukasz 



SPRAWDŹ SIEBIE!  

 
TESTY  
 
Poprawną odpowiedź zaznacz kółkiem.  
 
I.  Które państwo słynie z produkcji koronek? 
a. Belgia  b. Niemcy  c. Włochy  d. Dania 
 
II.  Z którego państwa pochodzi zwyczaj ubierania choinki na BoŜe Narodzenie? 
a. Włochy  b. Niemcy  c. Francja  d. Irlandia 
 
III. Który kraj ma tulipany i wiatraki, gdzie mieszkańcy noszą drewniane 
chodaki? 
a. Belgia  b. Niemcy  c. Finlandia  d. Holandia 
 
IV. Jakie państwo przypomina kształtem bucik? 
a. Szwecja  b. Portugalia  c. Luksemburg d. Włochy 
 
V. W jakim państwie wymyślono klocki Lego?  
a. Hiszpania  b. Dania  c. Niemcy  d.. Polska 
 
VI. Gdzie chochliki, czarownice spotykamy, gdzie rekordów bardzo grubą księgę 
mamy? 
a. Grecja  b. Wielka Brytania c. Irlandia  d. Francja 
 
VIII. Z którego kraju pochodził słynny malarz Picasso? 
a. Hiszpania  b. Dania    c. Niemcy  d. Polska 
 
IX. Gdy zorzę polarną podziwiać zechcecie, to do którego kraju wyjedziecie? 
a. Belgia  b. Niemcy  c. Finlandia  d. Holandia 
 
X. Gdzie dziewczynę z wieńcem świec na głowie spotkamy, komu pomysł na stół 
pewien zawdzięczamy? 
a. Czechy  b. Wielka Brytania c. Włochy  d. Szwecja 
 
 
ZADANIA Z LUKĄ 
 
Uzupełnij zdanie: 
 
Polska wstąpiła do Unii Europejskiej ……………………………………………. 
 
Wyjaśnij pojęcia: 
 
grecki słony ser z koziego sera - ……………………………………………………………….. 
grzyby rosnące pod ziemią - ………………………………………………………………………. 
prosto z Belgii, słodkie, np. z bitą śmietaną - ……………………………………………. 
imię słynnego wodza francuskiego - ………………………………………………………….. 
 
 

       Karolina Wiech 



REBUS 
 
RozwiąŜ rebus, a dowiesz się, jak nazywa się jeden z kontynentów 
świata. 
                                                          
 
                                          
 
 
 
 
                          j …… Ŝ             +    u      +        k  …….       +    wa  =  pa           
Hasło:…………………… 
 
KRZYśÓWKI 
 
RozwiąŜ krzyŜówkę „państwa – miasta” 
                                             
    1            
2                
  3              
    4            
    5            
   6             
     7           
    8            
     9           
   10             
 11               
     12           
 13               
     14           
 
 
1. Stolica Luksemburga 
2. Stolica Niemiec 
3. Stolicą tego państwa jest Kopenhaga 
4. Stolica Hiszpanii 
5. Stolica Finlandii 
6. Stolica Belgii 
7. Stolica Włoch 
8. Stolicą tego państwa jest Lizbona 
9. Stolica Francji 
10.Stolica Austrii 
11.Stolicą tego państwa są Ateny 
12.Stolicą tego państwa jest Sztokholm 
13.Stolicą tego państwa jest Londyn 
14.Stolica Holandii 
 

                                
  Hasło: ………………………………………………………………… 

        Darek Stachnik 



RozwiąŜ logogryf „osobliwości”. W ponumerowanych polach znajdziesz 
hasło. 
 
a  1               
b     2            
c  3               
d    4             
e      5           
f        6         
g     7            
h   8              
i     9            
j     10            
k  11               
l  12               
ł    13             
m   14              
n  15               
o   16              
p  17               
 
 
a. Państwo, w którym czci się świętą Łucję. 
b. Rzeka przepływająca przez Wiedeń. 
c. Słynny pałac we Francji. 
d. Nazwa drewnianych butów noszonych w Holandii. 
e. Szlachetne kamienie, które rozsławiły Amsterdam. 
f. Jedyny święty w Luksemburgu. 
g. Miasto włoskie, w którym nie ma ulic. 
h. Znakomita włoska potrawa. 
i. Miasto we Włoszech, w którym znajduje się jedna z największych katedr  

w Europie. 
j. Skandynawski Ŝeglarz i wojownik. 
k. Najpiękniejsze pisał Andersen. 
l. NajdłuŜsza niemiecka rzeka. 
m. Dzięki niemu Hiszpania zawładnęła Nowym Światem. 
n. Wykonane z nici najpiękniejsze w Belgii. 
o. Góry w Austrii. 
p. Łaźnia fińska. 
 
 
 
Hasło:  
      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                                                                                                            
 
 
 
       Asia Trębska 



„NASZA ZIEMIA JEST PIĘKNA…” 
(fragment wiersza Cz. Janczarskiego) 

 
 

Słowa te są tytułem autorskiego programu dziedzictwa kulturowego  

w regionie, który był realizowany w naszej szkole pod kierunkiem Haliny 

Mieszkowicz. Stworzyła ona uczniom moŜliwość poznania własnego dziedzictwa 

kultury. Zapewniła optymalne warunki dla indywidualnego i grupowego działania 

na rzecz środowiska lokalnego przy równoczesnym rozwijaniu poczucia ich 

przynaleŜności do danej grupy rodzinnej, społeczności europejskiej i światowej.  

Dzięki realizacji zadań ujętych w programie uczniowie poznali przeszłość 

historyczną swojego miasta i regionu, jego wartości kulturowe i walory 

przyrodnicze oraz sylwetki osób zasłuŜonych dla Mielca. Zrozumieli potrzeby 

przestrzegania zasad dobrego wychowania, okazywania szacunku dla kultury  

i tradycji polskich oraz poszanowania dobra wspólnego. 

Finałem programu była gawęda o Mielcu. Po obejrzeniu prezentacji 

komputerowej opracowanej przez zespół klasowy uczniowie przypomnieli krótki 

rys dziejowy naszego miasta i waŜniejsze wydarzenia ostatnich lat. 

Zaprezentowali specjalne wydanie gazetki szkolnej wydanej pod hasłem 

„Jesteśmy dziedzicami Ziemi Mieleckiej”. Przygotowali wystawę prac 

plastycznych, literackich i poetyckich oraz fotografii opiewających uroki Mielca  

i okolic. Po zakończonych zajęciach biesiadnych uczniowie złoŜyli wizytę  

w Urzędzie Miasta, gdzie uczestniczyli w lekcji regionalnej prowadzonej przez 

Józefa Witka – Kierownika Biura Promocji i Informacji.  

Ewaluacją programu była ankieta przeprowadzona wśród uczniów, której wyniki 

posłuŜyły do wyciągnięcia następujących wniosków: 

• Prace długoterminowe realizować metodą projektu, która oprócz pogłębienia 

wiedzy rozwija samodzielność i kreatywność dziecka; 

• Ze względu na duŜe zainteresowanie technologią informacyjną prowadzić 

zajęcia edukacyjne z zastosowaniem komputera, który jest waŜnym 

narzędziem ułatwiającym osiągnięcie zamierzonych celów; 

• Organizować lekcje z udziałem kompetentnych gości, dzięki którym uczniowie 

poznają dogłębnie problematykę środowiska lokalnego; 

• Wprowadzać do procesu dydaktyki wycieczki jako atrakcyjne formy pracy, 

rozwijające wszechstronne zainteresowania otaczającym światem. 

 
Grzesiu Stachnik 



CO WARTO ZOBACZYĆ W POLSCE? 
(promowanie przez uczniów piękna Ziemi Ojczystej) 

 
Kocham Tatry, które są wizytówką polskich gór. Uderzającym rysem 

krajobrazu są wyraźnie zaznaczające się piętra roślinności. MoŜna tu spotkać 
naprawdę wiele ciekawych i godnych uwagi roślin. Wiele z nich to endemity.  
Z drzew moŜna wyróŜnić przede wszystkim znaną, piękną i niestety rzadką limbę 
(piękny okaz nad Morskim Okiem), z krzewów szeroko rozpowszechniona jest 
kosodrzewina, występująca aŜ do wysokości 1800 m n.p.m. 
oraz wilcze łyko. Do popularnych roślin zielnych Tatr naleŜą: 
krokus oraz szarotka. Cała flora Tatr znajduje się pod ścisłą 
ochroną, gdyŜ większość wymienionych wyŜej roślin jest 
rzadka i występuje tylko w Tatrach na obszarze Polski.  
 

 
 

Ania Pazdro 
 

Jako miłośnik ciszy i spacerów po lesie oraz spływów kajakowych polecam 
wypoczynek na Mazurach. Wielkie Jeziora Mazurskie naleŜą do jednych  
z najatrakcyjniejszych krajobrazowo i turystycznie regionów Polski. Jest to 
największy w kraju zespół połączonych kanałami jezior, które 
tworzą szlak wodny o niepowtarzalnym uroku. Bogactwo fauny 
i flory sprawia, Ŝe krajobraz tego regionu wyróŜnia się na tle 
pozostałych regionów Polski. śeglowanie po jeziorach, to 
wspaniała przygoda, kontakt z nienaruszoną przyrodą 
oraz spokojem, jaki tu panuje. 
 

Justyna Hajdukiewicz 
 

Uwielbiam wakacje nad Morzem Bałtyckim. Nie przeszkadza mi to, Ŝe 
naleŜy ono do najbardziej zanieczyszczonych mórz na kuli ziemskiej. Zasolenie 
jak i ogromne zanieczyszczenie sprawia, Ŝe w naszych 
wodach spotykamy znacznie mniej gatunków niŜ  
w sąsiednim Morzu Północnym. Ze szczególnym 
sentymentem wspominam pobyt w Gdańsku, który jest 
miastem magicznym, rzucającym urok zarówno na 
przybyszów, jak równieŜ mieszkańców. Nie moŜna tu przegapić koncertu 
oliwskich organów, carillonu i oczywiście kąpieli w ciepłym morzu.  

 
Asia Trębska  

 
Kto nie był jeszcze w Krakowie, zachęcam do jego 

odwiedzenia. Jest to jedno z najwaŜniejszych ośrodków 
kulturalnych w Polsce, przez wiele osób tradycyjnie uwaŜane za 
stolicę kulturalną kraju. Jest równieŜ jednym z waŜnych 
ośrodków turystycznych i zabytkowych w Europie. Obszar 
Starego Miasta oraz Kazimierza wpisano w 1978 na pierwszą 
listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. W 2000 roku 
Kraków został wybrany na jedno z europejskich miast kultury. 

Polecam zwiedzić m.in. Wawel, Sukiennice, Barbakan, Kościół Mariacki, Bramę 
Floriańską. 

Agata Pogoda 



Z CZYM KOJARZĄ NAM SIĘ KRAJE UNIJNE? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

HOLANDIA 

CZECHY 

NIEMCY 

GRECJA 

FRANCJA 

HISZPANIA 

WŁOCHY 

SZWECJA 

FINLANDIA 

POLSKA 

         Angelika Romanek 



WIZJE EUROPY  
(grafika komputerowa) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Kinga Budzińska kl. 6a  

Weronika Tyrpa i Gabriela Bar kl. 4b 

„Spieszmy się kochać przyrodę 
za kaŜdym dniem 
czeka na nas wspaniała  
zielona przyszłość” 

Jan Twardowski 

Monika Mieszkowska kl. 5a 



 

„Mamy tylko jedną Ziemię, 
a jej przyszłość zaleŜy od 

kaŜdego na pozór 
niewielkiego 

ludzkiego działania, 
zaleŜy od kaŜdego z nas” 

Florian Plit 

 
 

Ilona Staszewska kl. 6a 

  Natalia Bujak kl. 6a 

Alan Słowik i Adrian Szczur kl. 4a 


