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Cudze chwalicie – swego nie znacie!
You never give enough weight to your own country!
Pomysł na pracownię geografii/ścienną gazetkę szkolną. Wykonanie-tłumaczenie w trakcie lekcji tekstów polskich na język angielski przy pomocy nauczyciela. Poszczególne teksty uczniowie tłumaczą w grupach.
Kopalnia Soli w Kłodawie - tu znajduje się najgłębsza na świecie podziemna trasa turystyczna na poziomie 650 m.

The Salt Mine in Kłodawa - there is the world's deepest underground tourist route at 650 m.

Bóbrka na Podkarpaciu- tu znajduje się najstarsza na świecie kopalnia ropy naftowej.

There is the oldest oil mine in the Word.



Malbork- tu znajduje się największa twierdza krzyżacka , a zarazem największa na świecie budowla ceglana.
 
In Malbork there is the largest Teutonic fortress and the largest brick building in the world.





Złoty Stok- tu znajduje się Kopalnia Złota, dawniej największy producent arszeniku na świecie (najsilniejsza trucizna).

Złoty Stok - there is the Gold Mine, formerly the largest producer of arsenic in the world (the strongest poison). 




Kopalnia Soli w Bochni- jest najstarszym nieprzerwanie czynnym zakładem przemysłowym w Europie.
Wydobycie rozpoczęto w 1248 r.

The Salt Mine in Bochnia -there is the oldest continuously operating industrial plant in Europe. The extraction began in 1248.


Kościół Pokoju w Jaworze- jest największą drewnianą budowlą o funkcjach religijnych na świecie.

The Church of Peace in Jawor – it is the largest wooden building with religious functions in the world.





Sopot –tu znajduje się najdłuższe molo w Europie , jego długość wynosi 511,5 metra.

There is the longest pier in Europe, its length is 511,5 meters.






Wieliczka- tu znajduje się otwarta w XIII w kopalnia soli z najgłębiej położoną świątynią- kaplicą Świętej Kingi.

There is an open salt mine from the 13th century with the deepest temple - the chapel of Saint Kinga.





Biskupin- osada obronna założona na wyspie jeziora Biskupińskiego w ok. 738roku p.n.e.

A defensive settlement founded on the island of the Biskupińskie lake in 738 BC.


 


Białowieża- tu znajduje się  nieczynna obecnie końcowa stacja kolejowa  zbudowana 1897 r. na potrzeby rezydencji cara Rosji Aleksandra III.

There is now a closed final railway station built in 1897 for the needs of the residence of Russian tsar Alexander III.


Góra Grabarka –tu znajduje się cerkiew, najważniejsze miejsce kultu religijnego wyznawców prawosławia.
 
There is an Orthodox church, the most important place of religious worship of Orthodox believers.





Książ- tu znajduje się trzeci pod względem wielkości i jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce. Jego budowę rozpoczęto w 1288 r. Przebudowywany przez 8 stuleci.
This is the third largest and one of the most beautiful castles in Poland. Its construction began in 1288. It was rebuilt for 8 centuries.


Góry Stołowe – pasmo górskie w łańcuchu Sudetów. Wypiętrzone przed 30 milionami lat są jednymi z nielicznych w Europie gór płytowych.

A mountain range in the Sudeten chain. Erected 30 million years ago, they are one of the few disc mountains in Europe.



Bieszczady- fragment Karpat Wschodnich. Najwyższy szczyt Bieszczadów na terytorium Polski – Tarnica (1346 m n.p.m.).

A fragment of the Eastern Carpathians. The highest peak of Bieszczady on the territory of Poland - Tarnica (1346 m above sea level).



Jaskinia Raj – wapienna jaskinia krasowa położona w pobliżu Chęcin. Jedna z najpiękniejszych jaskiń Europy.
 
Paradise Cave - limestone karst cave located near Chęciny. One of the most beautiful caves in Europe.
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