
  
 

Why is it worth learning English?  

First of all, English is the most popular language in the world. At present there 

are about 300-400 million native speakers. They live in: the USA, the UK, Nigeria, 

Ireland, South Africa, New Zeland, Australia, Canada. There are also about 1,8 

million people who speak English as a foreign language. What is the reason?   

We should study this subject at school....  

  

• to communicate with other people (for example by the net, and not 

only): inhabitants of the European countries and the rest of the world,  

• to play games,  

• to surf the net as it is a real mine of information,   

• to get a good job abroad in the future, although it always seems that we 

will have enough time but as the saying goes:  

“there’s no time to lose; there’s no time to be lost”,  

• finally, you may boast that you can understand the songs of your 

favourite pop stars, and then when you hear Adele singing:  

“You know how the time flies  

Only yesterday was the time of our lives...” you will know: IT’S TIME TO 

GET DOWN TO WORK AND START LEARNING ENGLISH – YOU  HAVE 

EXAMS IN APRIL!!!!  

 

Co się dzieje w naszej szkole?  

Ciekawostki z ‘pierwszej ręki’!!!!  

          We wrześniu bieżącego roku po raz czternasty nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu 
„Mój szkolny kolega z misji”. Tym samym jesteśmy uczestnikami ogólnopolskiego konkursu 
pod tym samym hasłem, organizowanego przez Dzieło Pomocy „Ad Gentes" Komisji 
Episkopatu Polski ds. Misji. Tegoroczne hasło XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Misyjnego 
„Mój Szkolny Kolega z Misji" brzmi: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”. Co więc 
konkretnie robimy w tym roku szkolnym? Prowadzimy zakrojone na szeroką skalę zbiórki :  

• makulatury filatelistycznej, czyli znaczków pocztowych, wszelkich – nowych, 
stemplowanych, wszystkich, które mogłyby zainteresować filatelistów. Są one od lat 
przekazywane misjonarzom werbistom z Pieniężna. Oni dokonują ich selekcji i 
udostępniają kolekcjonerom, a pozyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczają na 
potrzeby misji i misjonarzy na całej kuli ziemskiej. Jedyny warunek: znaczek nie może być 
uszkodzony, musi mieć wszystkie „ząbki”,  

• okularów optycznych, szkieł korekcyjnych, samych oprawek okularowych. Te uzbierane w 
naszej szkole otrzymywali w ubiegłych latach misjonarze lub osoby świeckie, wyjeżdżające 
z pomocą humanitarną do krajów misyjnych,  

• funduszy – zapraszamy na kiermasze świąteczne – bożonarodzeniowy i wielkanocny do 
świetlicy szkolnej. Pozyskane w ten sposób finanse przekazujemy potrzebującym, 
wskazanym rokrocznie przez organizatora konkursu.  

Zbiórki na rzecz misji potrwają do końca marca, a prowadzą je na terenie szkoły  p. Beata 
Nowicka i p. Anna Smeja - Robak. Na uczniów najbardziej hojnych czekają drobne nagrody 
– podziękowania za okazane serce.  
  

  



Co się dzieje w naszej szkole?  

Writing letters to our Greek pen pals   

Od października kontynuujemy korespondencję z naszymi kolegami i 

koleżankami z Grecji. Oczywiście piszemy do nich listy w języku angielskim. 

Są to uczniowie szkoły podstawowej w wieku 10-12 lat, dla których język 

angielski, tak jak dla nas jest językiem obcym. Mieszkają oni w małej 

miejscowości w Larisie, w środkowej Grecji. Korespondujemy z nimi już 

drugi rok. W zeszłym roku udało nam się wspólnie zrealizować kilka 

projektów, a nawet spotkać na Skypie. Dzięki temu mieliśmy okazję 

poznać inną kulturę, inne zwyczaje oraz inne państwo. Celem jednego z 

projektów było także przedstawienie własnego kraju, zwyczajów i świąt.    

Listy, które otrzymujemy pocztą tradycyjną cieszą nas ogromnie, ponieważ 

wkładamy dużo wysiłku w ich przygotowanie……… ozdabianie, pisanie, a 

także zapakowanie i wysłanie.   

A potem…….czekamy, czekamy i czekamy. Odpowiedź otrzymujemy 

niestety po 4 tygodniach. Może właśnie dlatego tak nas cieszą, bo przecież 

kto dzisiaj wysyła, pisze i dostaje listy????  

Tym razem napisaliśmy o wakacjach i ciekawych miejscach w Polsce,  które 

warto zobaczyć. Przygotowaliśmy także rebusy, krzyżówki w języku 

angielskim dla naszych kolegów. Kilka z nich będziecie mieli okazję 

rozwiązać.  



Visiting interesting places!!!!     

  

It is the capital of the UK. It is in England by the River Thames. There are 

many fascinating places that you should see if you visit this city. No one 

can miss the wax museum, Madame Tussauds. You can find there the wax 

figures of famous people – Johnny Depp, Bruce Willis, the English Queen, 

Rihanna and many many more. You can even go into the Chamber of 

Horrors where you will get cold feet. The next incredible place to visit is 

the Tower of London with its magnificent jewel house, full of expensive 

jewellery. Finally, if you want to take amazing pictures, take a ride on the 

London Eye or a boat trip.   

When you know this place better  you won’t forget it. Of course it is worth 

remembering that the national day of England is the 23rd April – St 

George’s Day who is the patron saint of this country.  

  

 

 Time for games and quizzes  

  

  

 

 *Jeśli znasz odpowiedź na to pytanie, a więc co to znaczy ‘catch some 

Z’s’, zapisz ją na kartce wraz z nazwiskiem oraz klasą i przynieś do sali nr 

33 w terminie do 24.11.2014 r. Na odważnych czekają nagrody!!!!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

What do you  

usually do in the    

evenings ??   

I catch  

some Z’s .   

Catch Z’S???What  

is it??    

Do you know?   

ZZZZZZZ 

ZZZZZ   



 
   

    

*Jeśli znasz hasło, zapisz je na kartce wraz z nazwiskiem , klasą oraz dopiskiem krzyżówka nr 1. Przynieś rozwiązanie do sali nr 33 

w terminie do 24.11.2014r.   
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*Jeśli znasz hasło, zapisz je na kartce wraz z nazwiskiem , klasą oraz dopiskiem krzyżówka nr 2. Przynieś rozwiązanie do sali nr 33 w 

terminie do 24.11.2014r.   



 

*Jeśli znasz hasło, zapisz je na kartce wraz z nazwiskiem , klasą oraz dopiskiem krzyżówka nr 3, przynieś rozwiązanie do sali nr 33 w  

terminie do 24.11.2014r.  Spośród wszystkich odpowiedzi rozlosujemy 3 nagrody, w tym  1 nagrodę dla osoby, która rozwiąże wszystkie   

krzyżówki. Wyniki podamy w następnym numerze. 

 

Nagrodę specjalną otrzyma osoba, która poda znaczenie wszystkich słówek zaznaczonych na zielono w pierwszym artykule.  

Na odważnych czekają nagrody!!!!  Klub Młodych Anglistów  


