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What’s in March?
O czym w marcu?
Już marzec!. Cieszy nas to wielce bo coraz bliżej wiosna. Ferie
minęły. Mam nadzieję że, wypoczęliście i z nowym zapałem
wrócili do ulubionej szkoły, zdobywać nowe wiadomości i
oceny. Ale spokojnie, już niebawem znowu trochę wolnego
gdyż święta wielkanocne tuż, tuż.
W marcowym numerze gazetki opowiemy właśnie o świętach
Wielkiej Nocy obchodzonych w Wielkiej Brytanii (2. Easter).
Obejrzymy kilka prac o Naszej Szkole wykonanych przez
uczniów klas czwartych (3. My school), a także ‘lukniemy’ na
prace plastyczne o środkach transportu uczniów klas piątych
(4. transport). I……będziemy doskonalić technikę czytania
oczywiście (6. lEt’s rEad a bit).
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Easter
People in Great Britain celebrate
Easter from Good Friday to Easter
Monday. Easter holiday lasts four
days. Maundy Thursday is the
Thursday before Easter. Easter is on
any Sunday between March 22 and April 25. Easter is the end of the
winter and the end of Lent. On Easter Sunday shops are closed.
People go to churches. In some places, in parks there is a large Easter
parade. Many people decorate Easter egg tree,and search for eggs.
Britain children hunt for chocolate Easter eggs hidden at home or in
the garden by the Easter bunny. In the UK children believe that if they
are good the "Easter Bunny " will leave chocolate
eggs for them. Eggs are a symbol of spring and
new life. Nowadays people give each other
Easter eggs. On Easter Monday some people go
for walks, work in their gardens, go to see
parades or sports matches.

Maundy Thursday – Wielki Czwartek
Lent – Wielki Post
search – szukać
Easter parade – parada wielkanocna
hunt - polować
Easter Bunny – króliczek wielkanocny
believe - wierzyć
each other – jeden drugiemu
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SYMBOLS OF EASTER IN GREAT BRITAIN
Hot Cross Buns ( słodka bułka lub chlebek

Easter Bonnet ( zdobiony kapelusz zakładany

z nadzieniem owocowym)

w czasie wielkanocnym)

Easter Egg Tree ( drzewko wielkanocne)

Easter Basket (koszyk wielkanocny)

Easter Egg Hunt ( „polowanie” na jajeczka wielkanocne)

Easter Bunny ( króliczek wielkanocny)

Easter time is the time of fun and celebration
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MY SCHOOL
Uczniowie klas czwartych to najbardziej aktywna grupa uczniów
jeśli chodzi o prace plastyczne z języka angielskiego. Zawsze bardzo
chętni i zaangażowani w swoje dzieła . Tym razem przedstawili swoja
szkołę. Prace poniżej to tylko kilka spośród wielu wykonanych.

Kinga Kasperek & Magda Kuropatwa klasa 4b

Amelia Wielgus klasa 4a

Martyna Graboś & Sandra Piekarz klasa 4b

Martyna Surma klasa 4a

Aleksandra Krzysztoń klasa 4b

Bravo GIRLS !!
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Transport
Dzieciaki z klas piątych rysowali środki transportu. Oto niektóre prace:
Gabriela Dzik & Barbara Płonka klasa 5b

J.Cedro & P. Michalczak & D. Wielgus & B. Zapalski klasa 5a

E. Hałabiś & J. Lisicki & R. Świąder klasa 5b

Kinga Machulak & Angelika Wcisło klasa 5b

O. Gierulska &G. Juszkiewicz & B.Latos & A.Zięba

M. Michałek & A. Ogledzińska z klasy 5a wykonały mini
książeczkę o środkach transportu

F A N T A S T I C P R O J E C T S!!!
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lEt’s rEad a bit
Tym razem krótka historyjka o….nowym chłopcu w szkole.
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To już tyle w tym numerze.
Pamiętajcie o tym że, możecie dostarczać wasze pomysły do gazetki.
A tymczasem, życzymy wspaniałych świąt Wielkiej Nocy!
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