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                            What’s  in december? 

O czym w grudniu? 

Jak grudzień, to wiadomo, że musi być o Świętach Bożego 

Narodzenia i o tym będzie przede wszystkim (2. christmas time).  

Zobaczycie jak znowu ambitni uczniowie klas czwartych 

zaprezentowali na plakacie ważne polskie święta(3.  polish 

important holidays).  Pokażemy dzieła zwycięzców konkursu na 

najładniejszy wierszyk po angielsku (4. my short rhyme).                  

I oczywiście poczytamy troszkę o świętach (5. let’s  read  a bit). 
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                   Christmas  time 
Zbliża się czas wyjątkowy bo to czas Bożego Narodzenia. Na te święta szczególnie 

czekają dzieci, bo wiedzą że będzie piękna choinka, pyszne potrawy, rodzina,                        

i prezenty. W związku ze zbliżającymi się świętami przypomnijmy sobie kilka słówek: 

 

                                       

Christmas tree                       Santa Claus                               the baby Jesus 

 

                         

         a  bauble                                    a star                                          mistletoe 

 

                                       

          to sing Christmas carols                                                    presents       
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W Wielkiej Brytanii tak jak w Polsce obchodzone są 

Święta Bożego Narodzenia. 

. 

 

Christmas Day – Boże Narodzenie 

Boxing Day – Drugi dzień Bożego Narodzenia, dzień 

dawania prezentów 

a turkey – indyk 

New Year – Nowy Rok 

join – złączyć 

bands – zespoły muzyczne 

fireworks – fajerwerki 
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       Polish  important  holidays 

Uczniowie klas czwartych w zeszłym tygodniu robili prace plastyczne, 

tematyką których były polskie święta. Ze względu na miesiąc grudzień były to 

głównie prace o Świętach Bożego Narodzenia. No to podziwiajmy  

Przemysław Gontarz & Paweł Strawczyński kl 4a                          Antonina Kokoszka klasa  kl. 4a 

      

                                     Julia Wiesiołek klasa  kl. 4a 

 

 

       Kinga Kasperek & Magda Kuropatwa kl 4b                  Kamila Chwiej & Martyna Kowalczyk kl. 4b 
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           Magda Kot & Zuzanna Marchewka  kl. 4b                                     Sandra Piekarz & Natalia Pyzik kl. 4b 

      

                                              Aleksandra Krzysztoń kl. 4b 

 

 

                              Martyna Graboś kl. 4b                                                                Jan Łoboda & Adrian Moczybroda kl. 4b 
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                  My short rhyme 

W listopadzie ogłoszony był konkurs na najładniejszy 

wierszyk w języku angielskim. Zwycięzcami zostali: 

Miejsce I – Weronika Szachniewicz i Filip Kozłowski klasa 6a 

Miejsce II – Katarzyna Brytan klasa 4a 

Miejsce III – Jakub Różycki klasa 6a 

                         

„Animals in My Family”   

             

 I live in Poland, 

My monkey comes from Holland. 

It can climb trees, 

And doesn’t like cheese, 

I’ve got a dog Jerry, 

He isn’t very scary. 

My cousin loves cats,  

But he doesn’t like rats 

He’s got a mouse, 

With a small house. 

My sister’s cat is very bad, 

Today he isn’t sad. 

My nephew’s meerkats wear hats, 



„Christmas Time” 

 

I like Christmas, 

And Christmas tree, 

I like Santa, 

He likes me! 

I like snowing 

And a snowman,too 

I like skiing 

And skating,too 

Kasia Brytan 
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They are friends with bats. 

My uncle’s budgie wears glasses, 

It visits school classes. 

My brother’s koala bear, 

Has black and white hair. 

My family often goes to the zoo,           

You can go with us too! 

Weronika Szachniewicz i Filip Kozłowski     

 















 

Gratulujemy kreatywności naszym uczniom!:) 

Very good job students!                                                                                   

                                                                                                         

 

 

 

 

 

● ● ● 

Penguins 

 

I like playing the piano 

And I like flying on the 

penguins 

But penguins don’t fly  

Because they don’t 

have wings 

Kuba Różycki 

● ● ● 
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                    let’s read a bit 

Pozostając w atmosferze świątecznej poczytajmy 

 trochę o świętach.
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P.S. A może ktoś z Was chciałby stworzyć własną 

historyjkę obrazkową i zaprezentować ją tutaj na 

łamach gazetki, jeśli tak, to zapraszamy, wiecie 

gdzie się zgłosić  

A tymczasem składamy najlepsze życzenia 

świąteczne i bożonarodzeniowe!!! 

 

 

 

 


