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My United States
of America

Kolejnym etapem
były Hawaje. 

Odwiedziliśmy
DISNEY
WORLD w
Orlando,
następnie
Pensacolę,
Nowy Orlean,
Dallas, a
stamtąd
samolotem do
Los Angeles. 

Amerykańska Szkoła, czyli wrażenia 
z pobytu w Stanach Zjednoczonych
Dominika Kałużniaka z klasy 5a 

Gdy miałem 6
lat wyjechałem
na rok do
Fayetteville  w
USA. Mój tata
studiował tam
w National
Defense

University.
Przez  cały rok
chodziłem tam
do szkoły
Montclair
Elementary
School. Na
początku było

mi bardzo
trudno. Miałem
w klasie same
amerykańskie
dzieci, więc 

rozumiałem
tylko część 

z tego co do
mnie mówili. 

    Dominik

Moją
wychowawczynią
była pani Debra
D. Campbell i
Krystle Rambert
Tak samo jak
na filmach żółty
autobus zabierał
mnie do szkoły i
odwoził z
powrotem

do domu.
Po zakończeniu
roku szkolnego
zaczęliśmy
podróżować po
całych Stanach
Zjednoczonych. 

Po powrocie do
Dallas
pojechaliśmy
legendarną
trasą ROUTE
66 prowadzącą
do Chicago. Co
ciekawe,
ROUTE 66 była
inspiracją

do stworzenia
filmu CARS.
Byliśmy też nad
wodospadem
NIAGARA, w
Nowym Yorku
gdzie
zobaczyliśmy
the Statue of
Liberty.
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NASZE PASJE I ZAINTERESOWANIA 

Martyna poleca książkę 
"Bella i Sebastian"

Wspinaczka to
moja pasja...

Istnieją dwa
sposoby
wspinaczki: z
asekuracją
linową lub bez
asekuracji czyli
buldering.
Wspinam się na
oba te sposoby
doświadczając
coraz nowszych
wrażeń.
Uwielbiam
wspinać się na
górskie szczyty
ale moim celem

jest wspinanie
się po zboczach
gór z liną.
Może
zachęciłem Was
do tego sportu? 
W kolejnym
numerze będą
informacje co
jest potrzebne
do wspinaczki...
Pozdrawiam,
Kamil Hennig
IV a

Wzruszająca
opowieść  o
miłości,
odwadze
wierności i
przyjaźni. Mamy
rok 1943 i
alpejską wioskę.
Właśnie w takiej
wiosce mieszka
Sebastian,
chłopiec
wychowywany
przez dziadka.
W tym samym
czasie w górach

pojawia się
bestia która
porywa
zwierzęta. Na
ów bestię są
organizowane
polowania. Czy
chłopiec
zaprzyjaźni się
z bestią? Czy
jest w stanie jej
zaufać i
przygarnąć?! 
Przeczytajcie.
Martyna, VI c
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DOŚWIADCZENIA PRZYRODNICZE
NA LEKCJACH JĘZYKA
ANGIELSKIEGO �

     NATURE       
   CORNER

 Hodowla
fasoli *
BEAN*

W ramach
treści
przyrodniczych
na lekcjach j.
angielskiego
klasa 4a
prowadziła
doświadczenia

związane z
obserwacją i
opisem rozwoju
fasoli. Oprócz
przeprowadzenia
samego
eksperymentu,
uczniowie

tworzyli
dziennik
obserwacji
zapisując w
języku
angielskim
poszczególne
etapy rozwoju

rośliny. W taki
oto sposób
uczniowie
poznali nowe
słownictwo z
dziedziny
przyrody.
DG

UCZENIE
PRZEZ
DZIAŁANIE –
WYSTĄPIENIA
PUBLICZNE.
W dniu
dzisiejszym
klasa 4a
spróbowała
swoich sił w
wystąpieniach

publicznych. W
bibliotece
miejskiej, w
obecności
innych dzieci,
uczniowie
wypowiadali się
w języku
angielskim na
różne tematy.

Wszystkich
miłośników
przyrody i
języka
angielskiego
zapraszamy
do sali 25, w
której

przygotowano
wystawę
roślin w
języku
polskim i
angielskim.
Zapraszamy.
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W języku kaszubskim mamy znaki:
ã, é, ë, ò, ô, ù ... 

Słowniczek
kaszubsko-polski

12 listopada
gościliśmy
panią Krystynę
Wolf - z
Zrzeszenia
Kaszubsko-
Pomorskiego.
Przybliżyła ona 
 uczniom
legendy
kaszubskie,
opowiadała z
jakich
elementów
składa się strój
kaszubski.

Dzieci
wysłuchały
legendy o
bursztynie. 
Dziękujemy
Pani Krystynie
za odwiedziny i
propagowania
wśród dzieci
kaszubszczyzny.

Język kaszubski, dialekt kaszubski  (kaszëbsczi
jãzëk, kaszëbskô mòwa,  pòmòrsczi
jãzëk, kaszëbskò-słowińskô mòwa)...  

Dzień dobry –
dobri dzéń, Do
widzenia – do
ůzdrzeniô,
Dziękuję –
dzãkujã, Proszę
– Proszã. Pokój
– jizba, dom –
dóm, rower –
koło, samochód
– autół, pociąg –
Bana, autobus –
autobus,
dworzec
kolejowy –
banowiszcze,

banhòf . Ale
uwaga! Sklep to
nie sklep, a
piwnica. Sklep
po kaszubsku to
krom. Śniadanie
– frisztëk, obiad
– pôłnié, kolacja
– wieczerzô,
herbata –
arbata, chleb –
chleb, ciasto-
kuch.
    ES, 2a
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W Emiratach policja jeździ Ferrari ,
Lamborghini , Aston Martin i Bentley. 

Dubaj ... miasto
marzeń :)

W Dubaju
można  spotkać
pingwiny, ulepić
bałwana,
jeździć na
sankach,
snowboardzie i
na nartach. W
Dubaju znajduje
się największe
akwarium na
świecie, w
którym pływa
ponad 400
rekinów i ma
100 mln litrów

wody. Dla
porównania w
Aquaparku w
Redzie jest 15
rekinów i 330
tyś litrów wody.
W Emiratach w
centrum
handlowym jest
automat do
zakupu sztabek
złota. 

J.Szwałek, 4a

Ciekawostki na temat Zjednoczonych Emiratów
Arabskich- kraju leżącego w Azji koło Arabii
Saudyjskiej. Poleca Janek Szwałek z klasy 4a

To kraj  w
którym nie ma
podatków, a
dochody są ze
sprzedaży ropy
naftowej i
przyjazdów
dużej ilości
turystów. W
Dubaju, czyli
stolicy Emiratów
znajduje się
najwyższy
budynek na
świecie, którego
wysokość

wynosi 829 m i
ma 206 pięter.
W Emiratach
znajduje się
ośrodek
narciarski w
centrum
handlowym,
mimo to, że w
Emiratach jest
bardzo często
około 40 stopni
Celsjusza. 
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GRATULACJE !!! Anyone I Want to
Be. Bunt. 

Konkurs
recytatorski

Roksana
Węgiel- urodziła
się 11 stycznia
2005 
w Jaśle. Jest
piosenkarką
pop, wystąpiła
w wielu
programach
telewizyjnych
oraz radiowych.
Ma dużo fanów.
Wokalistka
podróżuje po
całym świecie
występując

na koncertach
muzycznych.
Zwyciężyła 1-
edycji programu
rozrywkowego
TYP2 The Voice
Kids [2018] oraz
16 konkursu
Piosenki
Eurowizji dla
Dzieci. 
Roksana jest
optymistką.
Maja Krztoń,
Va

Powiatowy Konkurs               
  Recytatorski                           

         ‘Strofy o Ojczyźnie’

Powiatowy
Konkurs
Recytatorski
‘Strofy o
Ojczyźnie’
I miejsce Marcel
Bisewski,
wyróżnienie
Gabrysia
Ścibiorek. W
konkursie udział
wzięły również
uczennice klasy
V Anna
Staniszewska i
Amelia

Wójtowicz –
wszystkim
gratulujemy.
Podziękowania
dla p. Anny
Bronowickiej za
wkład pracy w
przygotowanie
uczniów do
konkursu.
Gratulujemy !

MUZYKA
moja
PASJA 

Maja
Krztoń
poleca
muzykę 
Roksany
Węgiel ...

GRATULACJE
        dla 
MARCELEGO
BISEWSKIEGO
z klasy 6c
oraz GABRYSI 
ŚCIBOREK
z klasy 5a.

BRAWO !
BRAWO !
BRAWO !

Celem konkurs
było
pogłębienie
wiedzy o poezji
patriotycznej,
rozwijanie
zainteresowań
literackich i
uczczenie
rocznicy
odzyskania
przez Polskę
niepodległości.
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Gratulacje dla członków zespołu i instruktora Pani
Ani Bronowickiej.
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