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What’s  in  February? 

O czym w lutym? 

 

Chyba najważniejszym tematem w tym miesiącu są ferie        

(2. Winter holidays), a bynajmniej wszystkie dzieciaki na nie 

czekają. My zapoznamy się ze słownictwem o feriach, a także 

podpatrzymy jak spędzają ferie dzieci w Wielkiej Brytanii. Z 

miesiącem lutym kojarzą się też Walentynki, i o nich kilka 

słów in English(3. Valentine’s day). Uczniowie z klas czwartych, 

jak co miesiąc robili plakaty, a tym razem przedstawili 

rodzinę (3. popular families). Również uczniowie klas 

szóstych chcąc dotrzymać kroku ambitnym dzieciakom z klas 

czwartych, wykonali plakaty na temat wybranych krajów lub 

miast świata (4. famous countries and cities ), obejrzymy co 

im wyszło. A na koniec krótka czytanka. 
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Winter holidays  

            
    a sledge                         gloves                         a scarf 

 

                               

a snowman                     skates                            to ski   

 

                 

    to snowboard                                winter clothes 
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Jak już zapoznaliśmy się z kilkoma słówkami związanymi z 

feriami zimowymi, przyjrzyjmy się teraz feriom w Wielkiej 

Brytanii: 

In GREAT BRITAIN 

There are six terms in the school year and three main holidays: The 
Christmas holidays; the Easter holidays; and the summer holidays. 

There are also short holidays in October, February and May. These are 
for one week or ten days. 

During the winter holidays some children go abroad to warm places, but 
many pupils  stay in the country and meet friends, play some sports or 
they just do what they like. 

 

 

                 

 

 

they can 
go to 
warm 
places 

they meet 
friends and 

play 
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Valentine’s day 

On February 14th people 

celebrate Valentine’s Day 

not only in Poland but also 

in many different 

countries. It’s very 

pleasant day for boys and 

girls, for women and men. People exchange cards, gifts, 

flowers and sweets. Saint Valentine is the patron of 

that day. The most common Valentine’s Day symbols 

are the hearts, particulary in reds and pinks.   

celebrate – obchodzić; świętować 

exchange – wymieniać się 

gifts – podarunki 

common – popularne 
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POPULAR FAMILIES  
Uczniowie z klas czwartych raz w miesiącu mają szansę pochwalić się 
swoimi umiejętnościami plastycznymi i wykonać plakat na dany temat, 
tym razem tematem pracy była: popularna rodzina. 

           Kinga Kasperek & Magda Kuropatwa kl.4b                              Magda Kot & Zuzia Marchewka kl.4a 

     
            Sandra Piekarz & Natalia Pyzik   kl.4b                                  Szymon Glinka & Przemek Gontarz kl. 4a 

       
                              Aleksandra Krzysztoń kl.4b 
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              Wiktoria Suchanek kl. 4a                                            Marcin Kamieniarz & Piotr Szczepański kl. 4b 

 
Poniżej mamy wszystkie wywieszone prace a na samym środku największe drzewko genealogiczne 

pewnej rodzinki, którą stworzył Filip Orzeł z klasy 4b 

 

V E R Y   N I C E   F A M I L I E S        A R E N’ T   T H E Y ?  
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Famous Countries and cities 

Klasy 6a i 6b nieco rzadziej malują, wyklejają, i robią plakaty ale jak już zabiorą 

się do pracy to sporo piszą. Spójrzmy: 

                          Największy plakat należy do Aleksandry Biegaj i Adriana Panasewicza z klasy 6b 

 

Oliwia Jurkowska & Weronika Szachniewicz  kl. 6a                                          Rafał Jargiełło kl. 6b   
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                          Daniel Pyzik kl. 6a                                                 Amelia Jóźwicka & Patrycja Kajda kl 6b 

     

                                   Marcel Domański & Kuba Różycki kl. 6a 

                 

                                        Julia Chodara & Igor Sochal kl. 6a 

                      

Opisali się, prawda?:)        
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Let’s read a bit 

A na koniec bardzo krótki . tekst do poczytania  O pewnym mieście.

 

 

To byłoby na tyle w tym numerze 

See  You  in  March!:) 


