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   Od początku realizacji projektu pracowaliśmy bardzo pilnie.                                                         

Wykonaliśmy wiele prac, które były zaplanowane w projekcie: 

  napisaliśmy książkę o nas, naszej szkole, naszym kraju i miejscowości, 

 
 wysłaliśmy życzenia świąteczne dla naszych kolegów z krajów partnerskich, 

 zrobiliśmy plakaty o naszych ulubionych sportowcach, 

 

 
 

 rozmawialiśmy z naszymi kolegami przez Skype, 

 

 redagowaliśmy artykuły do naszej gazety. 

 



 

 

 

 

   Po ciężkiej pracy przyszła pora na odpoczynek. W okresie ferii 

zimowych byliśmy w Tatrach. Zwiedziliśmy Zakopane i jego okolice oraz uczyliśmy 

się jeździć na łyżwach na lodowisku w Siedlcach. 

    

Bardzo lubimy uprawiać sport aby utrzymać kondycję fizyczną oraz 

dbamy o zdrowe odżywianie według piramidy zdrowego żywienia.  

The pyramid of healthy food. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ważne daty w maju - Important dates in May 

01/05. International  Labour Day - Międzynarodowe Święto Pracy - święto wprowadzone w 1899 roku 

przez Drugą Międzynarodówkę, upamiętniające strajk robotników w Chicago 1 maja 1886 roku, obchodzone jest 

od 1890 roku. W Europie święto pracy obchodzimy 1 maja. W Ameryce Północnej odpowiednikiem 

pierwszomajowego święta jest Labour Day obchodzony w pierwszy poniedziałek września.  

 

02/05. Polish Flag Day - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej                                                          

To stosunkowo młode święto ustanowione zostało Ustawą Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004.  

Barwy biała i czerwona po raz pierwszy, nieoficjalnie, zostały uznane za barwy narodowe w pierwszą rocznicę 

uchwalenie pierwszej Polskiej Konstytucji - 3 maja 1792 roku. Manifestujący w ten dzień byli przepasani biało-

czerwonymi szarfami, kolory nawiązywały do herbu Królestwa Polskiego - Białego Orła na czerwonym tle. 

  

 

03/05. Constitution Day  - 3 Maja Święto Konstytucji - Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm 

Wielki w maju 1791 roku i była to pierwsza w Europie a druga na świecie (po amerykańskiej) uchwalona 

konstytucja. Dzień ten został uznany świętem już 5 maja 1971 roku. Ponownie, po odzyskaniu niepodległości w 

1918 roku, 3 maja został uznany za święto państwowe na mocy uchwały Sejmu z dnia 29 kwietnia 1919 roku. 

Od 1946 roku świętowanie tego dnia było zakazane przez władze aż do roku 1990 kiedy to , 6 kwietnia, Sejm 

ponownie przywrócił to święto. 

 



 

 

 

 

09/05. European Union Day - Dzień Unii Europejskiej- Dzień Unii Europejskiej zwany jest także Dniem 

Schumana (Schuman Day) od deklaracji Ministra Spraw Zagranicznych Francji Roberta Schumana, z dnia 9 maja 

1950 roku. 

 

 

23/05. School Day -Święto Szkoły- Dnia 21 maja  2003 r. odbyła się  uroczystość nadania szkole imienia i 

poświęcenia sztandaru. Od tego dnia nasza szkoła nosi imię ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

 

 

26/05 – Mother’s Day – Dzień Matki- to święto obchodzone corocznie jako wyraz szacunku wobec 

matek. W tym dniu mamy zwykle są obdarowywane laurkami, kwiatami i prezentami przez własne 

dzieci. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Strefa śmiechu    The zone of humour  

 

Two safety pins go through the desert... 

One says : 

- It’s hot  

And  the other : 

- Unbutton yourself   

 

Hobby 

The  teacher asks Kate: 

-What’s your hobby? 

                                                                                  - What is it hobby? 

                                                                       - This is what you like  doing. 

                                                                          - I like eating tomato soup. 
 

Help with doing lessons 

-Simon, does your father help you with your homework ? 

- No, our last bad mark in Maths broke him down. 

 



 

 

 

 

 
 

My favourite sport is riding a bike. I like it because I cycling with my friends or my family.  

When I do my favourite sport I can listen to  music. I don't ride my bike in winter because it's too 

dangerous for me. During holidays I ride a bike all the time. My favourite cyclist is Maja 

Włoszczowska. She became world champion in Elite cross-country mountain biking in 2010  

Kuba K. 

                               
                                                                                                                            . 

Basketball is a very exciting game. Basketball is very cheap and it is a good sport for our health. We 

can grow taller if we often play basketball. I play basketball three times a week. Most often I play it in 

my school after lessons with my friends. Sometimes I play basketball on the playground near my 

home. My favourite  basketball-player is Marcin Gortat who plays in NBA                            Kasia W.                                                                                                       

                                                                                                 

My favourite sports are football and basketball. I like playing football with my friends. My favourite 

footballer is Tomasz Kuszczak. He is a goalkeeper who plays for English Club Watford and Polish 

National Team. I think it is a great sport because it is a team game and it doesn’t need any special 

equipment to play. You need only a ball and a field – that’s all. I play football a few times a week on a 

football field close to my house.                                                                                                 Wiktor Z. 

 


