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                        What’s in January? 

O czym w styczniu ? 

 

Przede wszystkim witamy wszystkich w Nowym Roku 2016!:).  

Życzymy Wam i sobie wielu sukcesów, a co do naszej gazetki 

to… żeby była zawsze pełna ciekawych tekstów i obrazków, 

które będą cieszyć oko. 

W tym numerze poznamy kilka informacji o Londynie                       

(2. London).  Obejrzymy zdjęcia prac wykonane przez klasy 5-te 

(3.  posters of wild animals). Również klasy 6-te wykonywały 

plakaty ale o tematyce nieco kosmicznej, czyli o kosmosie                

(4. Space). I na koniec oczywiście  będziecie mogli przeczytać 

krótką historyjkę(5. Let’s  read  a bit). 
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London 
Na początek mapka Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania czyli The United of  Kingdom składa 

się z 4 państw: England czyli Anglii; Wales – Walii; Nothern Ireland – Północnej Irlandii oraz 

Scotland – Szkocji. My tym razem bliżej przyjrzymy się Anglii. 

 

 

A poniżej znajduje się herb Wielkiej Brytanii ( The UK coat of arms): 
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Symbole Anglii to biało-czerwona flaga i czerwona róża. The symbols of 

England are a red and white flag and a red rose: 

                                              

Patronem Anglii jest święty Jerzy i 23 kwietnia przypada Jego święto. St George is the patron 

saint of England and 23rd April is St George’s Day. 

W Anglii znajduje się sporo ciekawych miejsc i zabytków , które warto zobaczyć, żeby choć 

trochę przybliżyć Wam ten kraj, zaprezentujemy krótko, kilka z nich. 

The London Eye is the biggest observation wheel in the world. From the top, you can 

see for 25km in each direction. 

                                       

Buckingham Palace  is the Queen’s home. It’s very big. There are more than 600 

rooms, with 52 bedrooms. There are also over 400 servants and 39 guards. 
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Trafalgar Square  is a very big square with Nelson’s Columnn  which  is  61.5 metres 

high.  

 

Covent Garden it is a famous market. It is full of shops and stalls with lots of nice 

clothes and crafts 

              

Hyde Park is a very nice place where you can relax and see some beautiful fountains 

   

Objaśnienia słów 

wheel – koło                                 square – rynek                          servants – służący                   stalls - stoiska                                      

direction – kierunek                     market – targowisko                  guards – ochroniarze              crafts – rzemiosło                               
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Posters of wild Animals 

Uczniowie klas piątych ostatnio wykonywali plakaty na zakończenie rozdziału           

o zwierzętach. Oto kilka prac: 

                                                 Adrian Rupeć klasa Va 

                       

 

                Bartłomiej Rupeć klasa Va                                                                     Bartłomiej Zapalski klasa Va 

                  

 

                                            Jakub Cedro & Piotr Michalczak & Dominik Wielgus klasa Va 
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                                                          Gabriela Dzik & Barbara Płonka  klasa Vb 

                      

 

                                                                          Maja Adamczyk klasa  klasa Vb 

                    

 

                                        Emilia Hałabiś & Maciej Grabowski & Róża  Świąder klasa Vb 
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Space 
Natomiast dzieciaki z klas szóstych  prezentowali własną przestrzeń 

kosmiczną. Nie było to łatwe zadanie dlatego podjęli  się go nieliczni 

uczniowie. Zobaczcie co im wyszło: 

 

Weronika Szachniewicz klasa VIa 

 

 

Daniel Pyzik klasa VIa 
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Filip Kozłowski & Igor Sochal klasa VIa 

 

Michał Paszkowski klasa VIb 
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let’s read a bit 
Nie odbiegając za daleko od tematu przewodniego tego numeru gazetki czyli od 

Londynu, polecamy przeczytać historyjkę. 
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