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Witajcie!  

Jak Wam minęły pierwsze tygodnie po powrocie do szkoły? 

Mamy nadzieję, że spotkanie ze szkolnymi murami było przez 

Was wyczekane  Aby umilić Wam ostatnie dni nauki 

proponujemy spędzić kilka chwil z naszą ‘Czwórką z plusem’. 

Miłego czytania! 

 

 

Czwórka 

z plusem 
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 Nazwa LATO wzięła się od prasłowiańskiego słowa „leto”, które tłumaczy się jako 

„najcieplejszą porę roku”. 

 Astronomiczne lato zaczyna się 21 czerwca. Wtedy też ma miejsce przesilenie letnie. 

Jest to najdłuższy dzień w roku dla krajów położonych na północnej półkuli. Z kolei na 

półkuli południowej jest to najkrótszy dzień w roku. 

 Latem wieża Eiffla w Paryżu rośnie. Dzieje się tak, bo jest ona zbudowana ze stali, która 

zmienia swoją wielkość pod wpływem temperatury. W zimę wieża się kurczy, a latem 

może urosnąć nawet o około 15 centymetrów. 

 To właśnie latem do kin wchodzą największe hity w ciągu całego roku. Hollywood staje 

się wtedy bardzo pracowite i wypuszcza swoje najlepsze filmy. Jakie hity wyszły właśnie 

latem? Dla przykładu: Szczęki, Gwiezdne Wojny, Poszukiwacze Zaginionej Arki, Forrest 

Gump.  

 Okazuje się, że latem ludzie kłamią dużo częściej, niż w jakiejkolwiek innej porze roku. 

Naukowcy nie ustalili jaki jest powód naszego postępowania, ale ewidentnie w lato 

stajemy się większymi kłamcami! 

 Noc Kupały jest bardzo popularnym słowiańskim świętem. Odbywa się ono w nocy z 21 

na 22 czerwca, czyli podczas letniego przesilenia. Jest to też najkrótsza noc w roku. 

Puszcza się wtedy wianki na wodzie. Dawniej z tym świętem związane było bardzo dużo 

różnych rytuałów i obrzędów, ale obecnie już niewiele osób się do nich stosuje. Niemniej 

jednak, pokazuje to, że ten dzień był bardzo ważny dla dawnych Słowian. 
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Holidays in poland 
 

Many people prefer to spend this year holiday in Poland, due to 
pandemic. What places are worth visiting then so that the summer is 
full of unforgettable memories?  
For people who like seaside, I would recommend Hel Peninsula and 
the major cities there – Jastarnia, Jurata and 
Hel. You can see lots of lighthouses there or try 
kite- or windsurfing.  
For those who prefer mountains, Krynica Zdrój 
is an ideal choice. Fantastic views and unique 

climate make this place the destination 
of many tourists all the year long.  
There is also another great district in 
Poland, especially for water and forests 
lovers. You have to visit Mikołajki - it’s a 
picturesque little town where you can 
enjoy yachting, swimming, fishing, 
surfing or simply lying and sunbathing 

on the beach.  
I hope you will have an amazing summer no matter where you go! 

 
Nina Jarkowska, 8c 
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englisH around us 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w projekt English around us. 

Udało się Wam znaleźć naprawdę dużo przykładów języka anguelskiego w Waszym 

otoczeniu, w domach i na spacerach. Ze wszystkimi możecie się zapoznać na stronie 

https://padlet.com/justynatroc87/5wl4ca9zk2mxh205 . 

Oto kilka z nich: 
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  Do stołu podano:  

Lody! 

 
Będziemy potrzebować: 

 - foremki na lody lub kubeczki po jogurtach 
 - owoce 
 - sok 

 
 

1. Do foremek na lody wkładamy Twoje ulubione owoce – świetnie 
sprawdzą się borówki, truskawki, jagody i banany 

2. Nalej do foremek trochę soku owocowego. Możesz sok zblendować z 
jogurtem naturalnym.  

3. Włóż do zamrażarki i po kilku godzinach ciesz się pysznymi domowymi 
lodami 
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Proszę Państwa, oto… LONDYN!  
 Londyn jest stolicą Anglii i Wielkiej Brytanii 

 Jest największym miastem w Wielkiej Brytanii i w Europie 

 Dawne nazwy Londynu to Londonium, Ludenwic oraz Ludenburg! 

 W 1829 roku w Londynie został otwarty pierwszy na świecie ogród 

zoologiczny 

 Najwyższym budynkiem w Londynie jest The Shard – ma 310 metrów 

wysokości.  

 Big Ben to dzwon, a nie wieża zegarowa 

 Londyn jest pierwszym miastem, które trzykrotnie gościło Igrzyska Olimpijskie 

 Pałac w Westminsterze posiada sześć restauracji, 1000 pokoi, 100 klatek 

schodowych, 11 dziedzińców, salon fryzjerski i strzelnicę 

 Świąteczna choinka na placu Trafalgar pochodzi z Norwegii. Aby wyrazić 

wdzięczność mieszkańcom Anglii za sojusz w czasie II wojny światowej, 

mieszkańcy Oslo w Norwegii prezentują choinkę, która każdego roku dumnie 

prezentuje się na Trafalgar Square. 

  Pod londyńskimi uliczkami przepływa około 20 podziemnych rzek 

 Jako jedno z najbardziej zróżnicowanych miast na świecie, Londyn 

zamieszkuje ponad 8 milionów mieszkańców, którzy łącznie mówią ponad 300 

językami, w tym bengalskim, gudżaratim, pendżabskim, kantońskim, 

hokkienowskim. 

 W 2016 r. Londyn znalazł się na szóstym miejscu wśród najdroższych miast, 

w których można mieszkać 
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Practice your English! 

Can you find all hidden words? 
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NAJLEPSZE ZAGADAKI! 

 
1. Który piłkarz nosi największy rozmiar buta? 

Ten z największą stopą! 

 

2. W którym miesiącu gadatliwa osoba gada najmniej? 

W lutym, bo to najkrótszy miesiąc! 

 

4. Czego nie możesz zjeść na sniadanie? 
Obiadu i kolacji! 
 

5. Co to znaczy, gdy ktoś znajdzie 4 podkowy? 
Że gdzieś w pobliżu koń biega boso   
 
 

6. Którą ręką miesza się kawę? 
Kawę miesza się łyżeczką! 
 
 

7. Dlaczego ściany nie toczą między sobą wojny? 
Bo między nimi jest pokój. 
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LEARN TO DRAW  

 

Try to draw a dog. Good luck! 
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Kalendarium - czerwiec 2021 

1 czerwca – Dzień  Dziecka 

2 czerwca – Dzień bez krawata 

3 czerwca – Dzień dobrej oceny 

6 czerwca – Światowy Dzień Pocałunku 

8 czerwca – Światowy Dzień Oceanów 

9 czerwca – Dzień Księgowego 

14 czerwca – Światowy Dzień krwiodawcy 

17 czerwca – Dzień Czołgisty 

21 czerwca – Dzień Muzyki 

23 czerwca – Dzień Ojca 

25 czerwca – Dzień Marynarza 
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Chcesz zostać dziennikarzem? Zachęcamy wszystkich uczniów do tego aby 
spróbować swoich sił w pisaniu tekstów, artykułów, tworzeniu wywiadów. 
Jeśli masz jakiś pomysł skontaktuj się z nami   
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