
 

 

WARSZAWA 

 
Pierwszą podróż proponuję odbyć do Warszawy. To jest stolica Polski  

czyli najważniejsze miasto w naszym kraju. Jest tutaj 

wiele miejsc i rzeczy do zobaczenia na przykład Grób 

Nieznanego Żołnierza, Pałac Kultury i Nauki, pomnik 

walczącej Nike itp.  

 

 

Spacerując po bulwarach wiślanych napotkamy Syrenkę Warszawską  

(tę samą która jest na herbie Warszawy).  

 

Niedaleko pomnika Syrenki jest park dźwięków wodnych i 

Centrum Nauki Kopernik. To jest bardzo ciekawe miejsce 

dla dzieci. Można tam wszystkiego dotykać i samemu 

robić różne doświadczenia naukowe  . 

Idąc dalej wzdłuż Wisły dojdziemy do Zamku Królewskiego i kolumny 

Króla Zygmunta. Dalej na Stare Miasto ’’STARÓWKA’’ a wracając 

Krakowskim Przedmieściem przechodzimy koło Pałacu Prezydenckiego i 

dalej dotrzemy do znanej palmy na Rondzie De Gaulle’ a – niestety jest 

sztuczna ☹ 

W pobliżu mamy również Plac Defilad gdzie znajduje 

się Grób Nieznanego Żołnierza. Dzień i noc tam stoją 

żołnierze, a o 12:00 codziennie jest uroczysta zmiana 

warty. 

Dla fanów piłki nożnej jest do zobaczenia Stadion 

Narodowy. 

DZIENNIK PODRÓŻNIKA 



Po centrum Warszawy najlepiej spacerować na pieszo lub można pożyczyć  

rower miejski (uwaga są stacje rowerowe dla dzieci  ). 

 

Bardzo polecam wycieczkę do Warszawy!!! 

 

 







ZWIERZĘTA 
 

Poznajemy rasy psów - RHODESIAN RIDGEBACK 

 

 

To jedna z najstarszych 

ras - podobno jej korzenia 

sięgają starożytnego 

Egiptu, o czym świadczą 

malowidła pochodzące z 

3000 r. p.n.e. Rhodesian - 

silny i duży pies o krótkiej 

sierści, która na grzbiecie 

rośnie w przeciwnym kierunku, tworząc charakterystyczną pręgę  – znak firmowy 

rasy. „Ridge” oznacza po angielsku „grzbiet górski”, a „back” to ”grzbiet”. Pies 

wygląda tak, jakby przez pomyłkę odwrotnie wszyto mu futro.  

 

Wysokość tych psów w kłębie sięga do 69 cm, a waga dochodzi do 60 kilo. Rasa jest 

dość rzadka, dla tego cena psa z rodowodem to: 1500-4000 zł. 

 

Rhodesian ridgeback należy do grupy psów myśliwskich. Był używany 

do polowania w grupach na duże drapieżniki, takie jak lwy czy gepardy. 

Miały wytropić ofiarę, osaczyć ją i zatrzymać na miejscu do czasu 

przybycia myśliwego. Obecnie rodezjany są przede wszystkim psami 

do towarzystwa. W niektórych krajach używane są jako psy służbowe 

w policji, a także jako ratownicze. Równiez jest bardzo czujnym i 

niezbyt hałaśliwym stróżem.   

Rhodesian lubi dzieci, jest lojalny, inteligentny, ale niezależny i często ma własne 

zdanie. Zanim wykona polecenie swego pana najpierw lubi się trochę zastanowic:)   
 

Przygotowała Jaśmina Bartsevich, 3B.  
Na zdjęciach - rhodesian Foks. 
 

 

 

 



Rusz Głową – Krzyżówka Szkolna 

         

         

        

          

       

       

        

       

      
 

1. Widowisko o Bożym Narodzeniu 

2. Zaczyna się pierwszego stycznia 

3. Miasto narodzin Jezusa Chrystusa 

4. Sztuczne ognie 

5. Narodził się w stajence 

6. Jemy go z uszkami 

7. Dzielimy się nim składając sobie życzenia 

8. Daje go Mikołaj 

9. Ryba na Wigilii 
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