
 

 

 

On the 55th school anniversary we have decided to prepare the magazine about school. So you can find here 

articles, poems, and riddles about school. Enjoy and have fun!!! 

 

Is school important in our life? Why?? 

When you sit in the lessons daydreaming you  

wonder if school is essential. But think for a while 

and try to answer these simple questions: 

 Where can you laugh and chat with friends? 

 Where can you show off? 

 Where can you find out so many interesting 

things about the world? 

 Where can you meet new people? 

Of course there are the dark sides,  such as: tests, 

marks, rules that you must obey. But these can only 

help you to brush up your skills and encourage you 

to study harder and harder. 

All in all, there is some good news – the school 

year ends in three weeks’ time. 

Can you find the similar words in the text? 

 realize - ........................... 

 boost - .............................. 

 regulation - ....................... 

 accept - ............................. 

 practise - ........................... 

 



 

Our pen pals from Greece 

Skoro zbliżają się wakacje: wolny czas, mile i leniwie 

płynące dni; nasze myśli także odbiegają od szkoły. 

Dlatego tym razem postanowiliśmy napisać do naszych 

przyjaciół z Grecji o ciekawych miejscach w Polsce, 

które warto zobaczyć. Przygotowaliśmy mapkę 

i zaznaczyliśmy na niej najciekawsze zakątki, takie jak 

Mazury, góry, morze oraz miasta – Warszawę, Kraków, 

Kołobrzeg, Poznań, Toruń. O każdym z tych miejsc 

napisaliśmy kilka słów oraz zamieściliśmy fotografie na 

mapce. 

Postanowiliśmy również przygotować kartki 

z obrazkami miejsc, które zamierzamy zobaczyć 

w czasie wakacji. Mamy nadzieję, że te kolorowe prace 

zachęcą naszych kolegów do poznania naszego kraju 

i naszej kultury. Może w przyszłym roku uda się 

kontynuować nasz projekt polegający na wymianie 

korespondencji między naszymi szkołami. Bardzo na to 

liczymy i mamy ochotę na kolejne przygody z naszymi 

ciekawymi przyjaciółmi. 

 

  



Language Festival 

29 maja w naszej szkole odbył się Dzień Języków. 

Na imprezę były zaproszone klasy IV-VI. Lekcję 

przygotowali uczniowie klasy 4a, a polegała ona 

na zaprezentowaniu podstawowych informacji 

o innych krajach europejskich, takich jak: 

Włochy, Hiszpania, Francja, Anglia, Niemcy. 

Pojawiły się też krótkie zwroty w innych 

językach. 

Zadaniem uczestników festiwalu było 

rozwiązanie krótkiego quizu na temat 

prezentowanych państw. Spośród wszystkich 

osób, które udzieliły poprawnych odpowiedzi 

rozlosowaliśmy dwie, które otrzymały nagrody.  

Ciekawym przerywnikiem były prezentowane 

scenki w wykonaniu Sary Charczenko i Hanny 

Kapeli. Aktorki w bardzo humorystyczny sposób 

przedstawiły nam realia brytyjskiej kultury. 

  
Mrs Brown at the restaurant 

Mrs Brown at the shop buying 

souvenirs 



School poems 

 

           

Our students are the best, 

So the teachers can’t rest!! 

 

    

 We’d like to be free,  

 But  Our school would even love 

     Bruce Lee. 

 

 

Sitting in the lesson on a sunny day 

You won’t regret the way. 

 
 

 

Written by students attending the English club 

 

 

Nasze wizje szkoły idealnej 

 

Nasza szkoła bardzo się nam podoba, ale chcielibyśmy 

wprowadzić kilka zmian. Pierwsza to wprowadzić od 

nowa szkolny sklepik, ale z mniejszą ilością słodyczy, 

a większą warzyw i owoców oraz  kanapek. Druga 

propozycja to dwa „wodopoje”  na boisku szkolnym. 

Trzecia to stoły do ping ponga i siatka z piłkami do gry 

w siatkówkę – na stałe. Na koniec - marzą się nam 

nowe szatnie damskie i męskie, fajnie byłoby się w nich 

rozbierać przed wf – em.  

Julia, Sandra, Wiktoria z V a 

 

Nasza szkoła kończy w tym roku 55 – lat, lecz 

chcielibyśmy coś w niej zmienić. Na początku 

chcielibyśmy zmienić boisko na „Orlika”. Moglibyśmy 

na nim bawić się sprzętem sportowym. Na przerwach 

obiadowych chcielibyśmy korzystać ze stołówki 

samoobsługowej, przy której nie stałyby długie kolejki. 

Na lekcjach zamiast książek i zeszytów używalibyśmy 



tabletów. Byłoby nam lżej, gdybyśmy mieli windy 

i mechaniczne drzwi. W szatniach chcielibyśmy mieć 

prysznice. Marzymy też o basenie. Nasza szkoła 

wyglądałaby wówczas zupełnie inaczej. 

Marta, Oliwia, Alicja, Julia, Amelia z V a 

 
Nasza szkoła w tym roku obchodzi 55 – te urodziny 

i chcielibyśmy zmienić ją na lepsze. „Orlik” zamiast 

dotychczasowego boiska. Tablety i komórki na 

przerwach. Zamiast książek i zeszytów chcielibyśmy 

ucząc się, korzystać z tabletów. Lekcje 10 – minutowe, 

a przerwy po 45 minut. Chcielibyśmy też mieć własny 

basen i windę, najlepiej szklaną. Przy szkole mógłby 

działać supermarket ze wszystkimi produktami za 

złotówkę. No i codziennie wycieczki. A poza tym własny 

Family Park, Aquapark, itp. Rok szkolny tydzień, 

a wakacje rok. Własna strzelnica, sale na dyskoteki, ale 

nie zabawy na holu.  

Gracjan, Fabian, Jakub, Rafał z V a 

 

Time for games and quizzes 

 
1. Order the words to make sentences 

 are/there/ books/ the desk/ on 

 classroom/ our/ beautiful/ is 

 study/ we/ school/ at 

 break/ time/ it’s/ for 

 school/ is/ our/ modern 

 have/ we/ subjects/ many 

 

2. Riddles about school. Guess what or who it is: 

 

a) It’s white, you can find it on the wall almost in each 

classroom. 

 

b) It’s large, in front of the school. 

 

c) This person helps you to count properly. 

 

d) This person is the chief at school. 

 

 

 

 

 

*Jeśli znasz rozwiązania, zapisz je na kartce wraz z nazwiskiem , klasą 

oraz dopiskiem „School”. Odpowiedzi przynieś do sali nr 33 w terminie 

do 18.06.2015r. Spośród wszystkich poprawnych rozwiązań 

rozlosujemy 3 nagrody. 

Klub Młodych Anglistów 

 


