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What’s  in  April? 

O czym w kwietniu? 

Wreszcie kwiecień a to oznacza wiosnę!:) 

W kwietniowym numerze gazetki będą 

zaprezentowane głównie prace uczniów naszej 

o o o oszkoły czyli będzie k l r w . Dzieciaki ostatnio 

spoooro tworzyły,dlatego tym razem zobaczycie 

dużo plakatów z klas IV-VI. Uczniowie klas 

czwartych rysowały swoje ulubione przedmioty 

(2.My favourite things),  klasa Vb zajęła się 

tematyką jedzenia (3. Food), a klasy VI 

przedstawiły na swoich plakatach wybrane miasta 

i ich zabytki (4. Cities and their monuments). 

Ostatnia część gazetki to oczywiście czytanie, 

tym razem o supermarkecie (5.Let’s read a bit). 
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MY FAVOURITE THINGS 

Uczniowie z 4a i 4b na swoich plakatach pochwalili się 

ulubionymi rzeczami, zobaczmy co to za przedmioty: 

            

               

 

 

            

 

Damian Jargieła 
Marcin Kamieniarz kl.4b 

Natalia Kudrel 
Wiktoria Suchanek 

kl.4a 
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VERYYYYY  NICE  STUDENTS!!:) 

Kinga Kasperek 
Magdalena Kuropatwa kl.4b 

Aleksandra Krzysztoń kl.4b 
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FOOD 
Dzieciaki z klasy Vb skupione były na ostatnich zajęciach, 

na wykonywaniu plakatów o jedzeniu. Oto co im wyszło:  

Angelika Wcisło kl.5b 

 

Emilia Hałabiś & Maciej Grabowski kl.5b 

 

Dawid Kaczmarski & Jakub Przech kl. 5b 
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Maja Adamczyk kl.5b 

 

Kinga Machulak kl. 5b 

 

Filip Mazur & Jakub Lisicki kl.5b 

 

 

GoOd JoB PuPiLs! 
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CITIES AND THEIR MONUMENTS 

Tym razem mamy okazję obejrzeć  kilka ciekawych prac uczniów z  klas szóstych , na temat 

dużych miast i ich najważniejszych zabytków: 

 

Praca ucznia klasy 6b – Michała Paszkowskiego, bardzo 

pracochłonne dzieło ale przyznajcie, że piękne.. 
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Daniel Pyzik & Dawid Samolej kl. 6a 

 
Maja Gryta kl. 6b 

 
Marcel Domański kl. 6a 

 

 

Your projects are interesting!:) 
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Let’s read a bit 

Na koniec niedługa historyjka        

o pewnym supermarkecie: 
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To już tyle w kwietniowym numerze gazetki. Mam 

nadzieję, że podobały Wam się prace dzieciaków        

a w tym miesiącu było ich wiele i to jest też dowód 

na to, że mamy pracowitych uczniów w naszej 

szkole 

 

                                    you in May! See


