Janek

Mam na imię Jan, koledzy wołają na mnie Jary, bo nazywam się Jaroszewski.
Pochodzę z Gdańska, mieszkam tu od dziecka, więc jestem rodowitym
gdańszczaninem. Mam liczną rodzinę: ciocia Basia mieszka w Warszawie,
kuzynka Ola w Lublinie, a wujek Staszek w Zakopanem. Często go odwiedzam,
zwłaszcza w zimie. Wujek organizuje mi różne wycieczki, widziałem już
Morskie Oko i Gubałówkę, płynąłem Dunajcem. Czasami jeździmy także do
wujka Władka, który jest Ślązakiem.
Mistrzostwa Europy
Już niedługo w Polsce i na Ukrainie odbędą się Mistrzostwa Europy w piłce
nożnej. Do naszego kraju przyjedzie wiele drużyn ze Starego Kontynentu,
między innymi: z Włoch, Niemiec, Anglii i Czech. Będą także obrońcy
mistrzowskiego tytułu, Hiszpanie. W Polsce mecze odbędą się na stadionach w
czterech miastach: Gdańsku, Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu. Wszyscy
czekamy na zwycięstwa Polaków!
Dominika
Mam na imię Dominika, a mój brat Radek. Nasi rodzice to Basia i Kamil.
Mieszkamy w stolicy Polski, Warszawie. Uczymy się języków obcych, ja –
angielskiego, mój brat – niemieckiego. W przyszłości chciałabym zwiedzić
Londyn i pospacerować nad Tamizą. Mam nadzieję, że nauka języka
angielskiego pomoże mi osiągnąć mój cel.
Polska
Polska to kraj położony w Europie. Największymi miastami Polski są między
innymi: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław. Najdłuższe rzeki to Odra i
Wisła. Polska leży nad Morzem Bałtyckim, natomiast na południu kraju
znajdują się góry: Karpaty i Sudety. W Polsce nie można się nudzić!
Podróżnik Henryk
Mój wujek Henryk jest na emeryturze. Jednak nie siedzi w domu, o nie! Wuj
jest prawdziwym podróżnikiem. Od czasu, kiedy przestał pracować, był
niemalże na każdym kontynencie: w Europie (urodził się w Polsce), Azji,
Afryce, Ameryce Północnej i Południowej. Nie widział jedynie Antarktydy oraz
Australii. Jednak wyjazd do Australii to tylko kwestia czasu, wuj bowiem już od
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kilku miesięcy oszczędza pieniądze na tę wyprawę. Kupił już nawet album na
zdjęcia! Wujek zamierza spędzić na tym kontynencie kilka miesięcy. Mówi, że
Europa już mu się znudziła. Widział stolice najpiękniejszych europejskich
państw. Był w Paryżu, Pradze, Rzymie, Bratysławie, Atenach. Jednak
najbardziej podobała mu się stolica Anglii – Londyn. To właśnie tam wraca
najczęściej. Cała moja rodzina ma nadzieję, że Australia niezbyt przypadnie
wujkowi do gustu. Jeśli wujowi bardzo się tam spodoba, zapewne jego wizyty w
Polsce będą coraz rzadsze, a tego nie chciałby nikt z nas. Wuj Henryk jest
bardzo lubiany w naszej rodzinie. Nigdy nie możemy się doczekać opowieści o
jego wyprawach w najpiękniejsze zakątki świata.
Globus
Na swoje ósme urodziny dostałem globus. Już wiem, że jest siedem
kontynentów: Europa, Azja, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Afryka,
Australia i Antarktyda. Wiem także, gdzie leżą poszczególne państwa Europy.
Znam wszystkich sąsiadów Polski. Graniczymy z takimi państwami, jak:
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa i Rosja. Państwo polskie
leży nad morzem Bałtyk, w Europie Środkowo-Wschodniej.
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