
Wielka Brytania

Jest  to państwo wyspiarskie  położone  w Europie  Zachodniej.  W skład  Wielkiej  Brytanii
wchodzą: Anglia, Walia, Szkocja i Irlandia  Północna.  Wielka  Brytania  to  jedno  z
głównych mocarstw obecnych czasów. Jej siły zbrojne stacjonują w 80 krajach świata. Kraj
ten jest również zaliczany do najbardziej wpływowych w Unii Europejskiej.

Głowa pa stwa:ń  królowa Elżbieta II

Stolica: Londyn

Ustrój: monarchia

J zyki:ę  angielski (urzędowy), walijski, irlandzki, gaelicki (szkocki)

Hymn pa stwowy:ń  God Save the Queen (Boże chroń królową)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_Zachodnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia_P%C3%83%C2%B3%C3%85?nocna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szkocja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Walia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia


Najsłynniejszy muzycy: The Beatles, The Rolling Stones, David Bowie, Queen, Phil Collins,
The Spice Girls
Najsłynniejsi naukowcy: Isaac Newton, James Watt, Charles Darwin , Alexander Fleming
Najsłynniejsze postacie: Mr Bean (Jaś Fasola), James Bond 007, detektyw Sherlock Holmes
Waluta: 1 funt szterling oznaczany symbolem Ł = 100 pensów

Wa ne wi ta i uroczysto ci:ż ś ę ś

Halloween (31.10) - umieszcza się w wyeksponowanych miejscach domów, 
wydrążonych i podświetlonych od wewnątrz dyń z wyciętymi kształtami różnych 
postaci (Jack'-o-lantern), kulminacyjnym momentem tego święta jest odwiedzanie 
domów przez przebrane dzieci, które wypowiadają zdanie "trick or treat" – cukierek 
albo psikus, co ma nakłonić odwiedzonego domownika do poczęstowania dzieci 
garścią wcześniej zakupionych na ten cel słodyczy pod "groźbą" zrobienia mu 
psikusa 

New Year’s Day – Nowy Rok

St Valentine’s Day – Dzień św. Walentego

Pancake Day (wtorek przed Środą Popielcową)

Co warto zobaczy  w Londynie:ć
Palace Buckingham  

 



Zmiana warty następuje o 11.30
Big Ben jest to nazwa ważącego 14 ton dzwonu umieszczonego na szczycie 106 metrowej wieży. 
Uważany jest on za symbol Wielkiej Brytanii. Dzwon ten zawisa na jednej z dwóch wież 
londyńskiego parlamentu. Budowę jej podjęto zaraz po tym jak część The Houses of Parliament 
uległa spaleniu. 

 

 Tower of  London -  czasem nazywana Londyńska Tower czyli Pałac i Twierdza Jej 
Królewskiej Mości jest budowlą obronną i pałacową monarchów Anglii, chociaż ostatni z władców 
Anglii, który z niej korzystał to Jakub I (1566-1625).
W swej zadziwiającej historii budynek ten był fortecą, więzieniem, pałacem, a nawet służył jako
Zoo. W słynnej budowli pilnowanej przez charakterystycznych strażników nazywanych 
Beefeaterami (zjadaczami wołowiny), możemy zobaczyć:Bramę zdrajców, bezcenne klejnoty 
koronne, koronę imperialną, berło z krzyżem i jabłko, pierścień królewski, zbroje.
Legenda głosi, że, kiedy z Tower znikną kruki upadnie brytyjskie królestwo. 
Jak wiadomo Tower of London było więzieniem. Podobno nie było stamtąd ucieczki, ponieważ 
wejście było zaraz nad wodą - podpływano łódkami i tam prowadzono więźniów do celi.

 



most zwodzony Tower Bridge (1894 r.) - przeprowadzony przez rzekę Tamizę, w 
pobliżu Tower of London, od której bierze swą nazwę. Jeden z najbardziej znanych obiektów w 
Londynie, zbudowany w stylu wiktoriańskim. Most został ukończony w 1894. Jest mostem 
zwodzonym, umożliwiającym przepływanie statków oceanicznych od 60 m wysokości powyżej 
poziomu wody. 

London Eye

Wielka  konstrukcja  przypominająca  koło  rowerowe  (200  razy  większa  
od  zwykłego  koła  rowerowego)  daje  możliwość  oglądania  panoramy  Londynu  
o  promieniu  48  km.  Na  olbrzymim  kole  British  Airways  London  Eye  umieszczone  są  32
kapsuły, z których każda może pomieścić 25 osób. Jednocześnie nad ziemią może znajdować
się 800 osób! Prędkość z jaką poruszają się turyści wynosi 0,8 km/h, a pełny czas trwania
podróży wynosi około 30 minut.

Ciekawostki 

 
Piętrowe autobusy 



Czerwone budki telefoniczne

Popularnym napojem Brytyjczykiem jest herbata. Tea time odbywa się umownie o godzinie 17.00

 



IRLANDIA – podstawowe wiadomości i ciekawostki
dla klas młodszych ( z informacjami potrzebnymi do quizu )

Irlandia jest to państwo, które znajduje się na wyspie o tej samej nazwie 
wraz z drugim krajem – Irlandią Północną.

Najważniejszym miastem Irlandii jest stolica kraju - Dublin .
 Najpopularniejsze ssaki lądowe Irlandii to: owce, sarny, zające, króliki, lisy,

wiewiórki, borsuki. Ssaki morskie są licznie reprezentowane 
przez foki, delfiny, morświny i wieloryby. Fauna Irlandii bogata jest w ptaki: 
mewy, kormorany, maskonury, alki. 

 alka                  maskonur

  kormoran       borsuk

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieloryb
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mor%C5%9Bwin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Delfin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fokowate


Flaga Irlandii 
Herbem Irlandii jest harfa (jej podobizna widnieje np. na odwrocie irlandzkiego
euro)  o srebrzystych strunach umieszczona na ciemnobłękitnym tle.

Symbolem narodowym Irlandii jest także trójlistna koniczyna – oficjalne godło 
kraju.

          Do najważniejszych świąt obchodzonych w Irlandii (oprócz popularnych 
świąt kościelnych, takich jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie) należy Dzień 
Świętego Patryka (17 marca).

    W Irlandii (nad Oceanem Atlantyckim) znajduje się jeden z największych 
europejskich cudów natury – Klify Moher zbudowane z wysokich, 
majestatycznych wapieni i piaskowców.



       Najsłynniejszym na świecie irlandzkim zespołem muzycznym jest rockowy 
zespół U2 z jego wokalistą Bono. 
Bardzo popularną irlandzką grą jest hurling – gra zespołowa, w której używa się
kijów i piłek. 

 


