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                             What’s  in  november? 

O czym w listopadzie?  

Z pierwszego numeru naszej gazetki dowiecie się czy                       

i dlaczego angielski jest ważnym językiem  (1.Is  English  

important  language?). Przedstawimy najciekawsze prace 

uczniów klas piątych, którzy pisali o swoich ulubionych 

zwierzakach( 2. My  favourite  animal).  Pokażemy najlepsze 

prace plastyczne uczniów klas czwartych którzy rysowali                    

i opisywali wybrane miasta Polski(3. Interesting  polish  cities).             

A na koniec trochę poczytamy – cos krótkiego i fajnego                

( 4. Let’s  read  a bit). 
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Is  English  important  language? 
Wielu uczniów często zastanawia się po co im ten angielski(?). A oto 

kilka baaardzo przekonywujących faktów: 

☺ 87%  stron internetowych, jest w języku angielskim 

☺ Większość książek wydawanych na całym świecie, jest dostępna w języku 

angielskim 

☺ Tylko anglojęzyczne magazyny i czasopisma są dostępne na całym świecie 

☺ Angielski jest językiem świata nauki, naukowcy posługują się tym językiem 

☺ Ponad 1.500.000.000 ludzi na całym świecie zna język angielski, a kolejne    

1.000.000.000 jest w trakcie nauki 

☺ Większość międzynarodowych konferencji i seminariów przeprowadzana jest                

w języku angielskim 

      ☺ Zdobyć wiedzę, której potrzebujesz - bo angielski jest językiem nauki        

       w większości dziedzin, np. medycynie, genetyce, psychologii czy informatyce 

      ☺ Wykorzystać w pełni swój komputer, używać wielu fajnych programów za darmo    

      - bo angielski jest językiem informatyków 

☺ Rozmawiać z ludźmi na całym świecie 

 

I co? Czy choć odrobinę zostałeś przekonany do 
tego że na jutrzejszą czy kolejną lekcję języka 
angielskiego jednak warto się nauczyć?:-). Myślę, 
że warto przebrnąć przez te wszystkie okropne() 
czasy gramatyczne i tonę słownictwa żeby            
w przyszłości mieć wielkie korzyści i satysfakcję. 

 

 

 



English News,November 2015 

 

3 
 

My favourite animal 
Uczniowie klasy 5a i 5b pisali ostatnio opisy ulubionych dzikich zwierząt. 

Wszystkie opisy były bardzo ciekawe, a my 

prezentujemy kilka z nich. 

 

                                                              

A Chimpanzee 

Chimpanzees are black. They are big and hairy. They 

have got two hands and two feet. They have got a big 

mouth. They live in the jungle 

in Africa. They eat plants and 

insects. They can jump. They 

haven’t got wings and 

leathers. They haven’t got 

stripes. 

Jakub Kolasa, klasa 5a 

 

         A LION 

It’s big and yellow. It 

isn’t small and 

brown. It has got              

a long tail and sharp 

claws. It hasn’t got 

wings and stripes. It 

eats meat and 

antelopes. It drinks 

water. It lices in 

Africa. It can run 

but it can’t climb             

a tree. 

Jakub Cedro, klasa 5a 
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                                                                    A HIPPO                

My favourite animal is hippo. It’s from Africa. I eats plants. It’s fat and big. It likes 
diving and staying in the water. In the evening it comes aut of the water and eats grass. It 
lives from forty to fifty years. 

Maja Adamczyk, klasa 5b 

                                                              

           AN EAGLE 

It’s quite big. It’s black and 
white. It has got wings. It has 
got green eyes. It has got long 
feathers. It has got a  small 
body. It hasn’t got a fur. It has 
got claws. An eagle eats meat 
and drinks water. It lives on the 
tree. 

Bartłomiej Rupeć, klasa 5a 
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                   A WOLF 

A wolf has got sharp teeth but it 

hasn’t got big eyes. It can run very 

fast. It lives in the forest. It eats 

meat and other animals. It drinks water. It is black and white. 

It is a dangerous animal. It can’t swim. 

Kinga Machulak, klasa 5b 

 

 

 

 

          A GIRAFFE 

My favourite animal is 

a giraffe. It has got             

a long neck. A giraffe is 

yellow and brown. It 

eats grass, leaves or 

fruit. It lives in Africa. 

It can run and walk 
Gabriela Dzik, klasa 5b 
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interesting polish cities 

Uczniowie klasy 4a i 4b rysowali i krótko opisywali wybrane miasta 

Polski. Na naszej szkolnej tablicy znalazły się najbardziej kolorowe 

plakaty. Temat miast Polski szczególnie przypadł do gustu klasie 4b -  

klasa ta wykonała  najwięcej prac. Oto kilka z nich: 

 

                Aleksandra Krzysztoń                                        Kinga Kasperek & Magdalena Kuropatwa 

          

          Kamila Chwiej & Natalia Pyzik                               Sandra Piekarz & Zuzanna Marchewka 

    

 

Bravo Pupils!!! 
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Let’s read a bit 

Zazwyczaj to życie szkolne będzie podpowiadało nam tematykę 

gazetki, ale Let’s read a bit będzie już stałą rubryką w gazetce. 

Będziecie tu mogli poczytać trochę po angielsku. W tym numerze, 

pozostając w klimacie zwierzaczków, w który wprowadzili nas 

uczniowie klas piątych, prezentuję Wam komiks.       

So let’s read & have fun! 
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We  hope  you  enjoy  our  first  English news , goodbye  

and  see  you  next month. 


