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O JĘZYKACH OBCYCH SŁÓW KILKA... 

Nauka języka obcego to proces długotrwały. Aby go 

skrócić, należy wziąć sprawy w swoje ręce. Oprócz nauki 

słówek i gramatyki, które są podstawą każdego języka, 

należy również odnaleźć motywację wewnętrzną i nie bać 

się używać języka obcego w życiu codziennym. Mówi się, 

że aby sprawnie komunikować się w języku obcym należy 

przez przynajmniej pół godziny dziennie “przełączyć się” 

na język obcy i przede wszystkim używać go do 

komunikacji z innymi osobami.  

 

Osoby, które nie boją się rozmawiać, czytają, słuchają i 

piszą w języku obcym każdego dnia osiągają naprawdę 

wysoki poziom jego biegłości. Ponadto, trenując każdego 

dnia, pozbywamy się tzw. blokady językowej. Aby 

udowodnić powyższe słowa postanowiłam przeprowadzić 
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WYWIAD Z UCZNIEM NASZEJ SZKOŁY –  

                                PIOTREM BIAŁKOWSKIM (KL. 8): 

M.P: Mówisz płynnie w języku angielskim, a wiadomo, że trzy 

lekcje j. angielskiego tygodniowo nie wystarczą, by dojść do takiej 

perfekcji. Powiedz nam proszę jakie są Twoje sposoby na naukę 

języka?  

Piotr: Zdecydowanie największą rolę w mojej nauce angielskiego 

był fakt, że od bardzo młodego wieku miałem z nim styczność. 

Grałem w gry po angielsku a z czasem zacząłem nawet oglądać 

filmy na YouTube i do teraz wszystko oglądam i czytam w języku 

angielskim. Poza tym chodziłem do szkoły językowej, ale 

zdecydowanie najwięcej wiedzy posiądziemy przez doświadczenia 

takie jak rozmowy na Internecie czy oglądanie i czytanie po 

angielsku. 

M.P: Jak odnieść sukces w nauce języka obcego? Czy każdy może 

go osiągnąć? Jakich rad udzieliłbyś swoim kolegom? 

Piotr: Ciężko stwierdzić jak osiągnąć sukces zwłaszcza biorąc pod 

uwagę, że sukces może oznaczać różne rzeczy dla różnych ludzi. 

Jeśli sukcesem jest płynne mówienie po angielsku to najłatwiej 

osiągnąć go pracując w otoczeniu anglojęzycznym, w związku z 

tym jest on na wyciągnięcie ręki dla wszystkich, wystarczy tylko 

powoli się przyzwyczajać, a w końcu mózg sam wbije się w rytm 

nieświadomej nauki angielskiego.  

Jeśli miałbym dla was jedną radę, to nie bójcie się wybrać język 

angielski zamiast polskiego, a kiedy jakieś słowo lub zdanie was 

zainteresuje sprawdźcie je w słowniku, w ten sposób łatwo je 

zapamiętać. 

M.P: Czy wiążesz swoją przyszłość z językiem angielskim? W jaki 

sposób zamierzasz wykorzystać jego znajomość? Czy zdałeś / 

zamierzasz zdać jakieś dodatkowe egzaminy? 
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Piotr: Nie uważam angielskiego za swoją drogę kariery, a bardziej 

jako wsparcie w przyszłej pracy. Angielski jest przepustką do 

pracy na wyższych stanowiskach lub zagranicą. W tym roku 

przystąpiłem do egzaminu Cambridge FCE i mam nadzieję, że go 

zdam. Poza tym nie mam jakiś większych osiągnięć w tym języku. 

M.P: Czy polecasz jakieś narzędzia, aplikacje, strony internetowe 

lub programy do nauki języka angielskiego? 

Piotr: Szczerze mówiąc chyba najbardziej przydatny jest YouTube 

- szukanie filmów po angielsku o takiej tematyce jaka jest 

interesująca dla danej osoby sprawi, że nieświadomie będziemy 

pochłaniać wiedzę, przy okazji czerpiąc z tego przyjemność. 

M.P: Czy chciałbyś coś dodać? 

Piotr: Na koniec chciałbym powiedzieć, że oceny oraz 

sprawdziany w szkole to jedna sprawa, i nikt nie powinien się 

bardzo przejmować słabą notą, ponieważ to co jest najważniejsze 

w języku to to, czy ktoś umie porozumieć się z drugą osobą w 

codziennych sytuacjach, a nie czy umie się nauczyć słówek na 

pamięć, i to tą umiejętność powinniście kształcić najbardziej.                      

 

                                                                                     Marta Pawlak 
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Z życia szkoły… 

Listopad: 

- ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej „Szkolny Ekspress” 

- Zachowaj Trzeźwy Umysł „Wehikuł czasu” – konkurs plastyczny oraz 

konkursy sportowe 

- „Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek” - świetliczaki 

 - rozstrzygnięcie konkursu „Mój Pupil” 

- projekt – Święto Niepodległości– klasa V  

- wirtualny kiermasz, www.księgarnia-tuliczków.pl  

- tydzień życzliwości  - akcja Samorządu Uczniowskiego 

- Drużyny Enegrii – podziękowania dla naszej szkoły – Jakub Zawistowski 

- Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 

- festiwal „Kino w trampkach” – lekcja języka polskiego 

Grudzień: 

- Samorząd Uczniowski  - mikołajkowe selfie 

- „Dance forever” – mikołajkowa grupa taneczna ZSP Strojec 

- wspólne strojenie choinki szkolnej 

- pieczenie pierniczków dla placówek ZPS Praszka, SOSW Sowczyce  

- wizyta przedstawicieli zaprzyjaźnionej placówki SOSW Sowczyce, wspólne 

dekorowanie choinki 

- podziękowanie za wykonanie zadania inwestycyjnego z budżetu 

obywatelskiego 2020 – „Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Strojcu. 

- podziękowania od Stowarzyszenia Oczami Zwierząt 

- prezentacja prac plastycznych uczniów  

- teatr inaczej, prezentacja prac koła teatralnego (praca zdalna) 

- film przedstawiający pomysłowe prace uczniów klas V – VI wykonane na 

lekcji języka polskiego 

http://www.ksi�garnia-tuliczk�w.pl/
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Humor świąteczny 

 

Jasio mówi do mamy: 

- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę. 

- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją 

jedynkę z matematyki. 

- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy. 

 

   

Jaka jest pierwsza rzecz, której uczą się  

pomocnicy Świętego Mikołaja w szkole? 

- Elf – abet. 

 

    

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, policjantów, itp. 

Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać Świętym Mikołajem. 

- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczycielka. 

- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku. 

 

    

Spotykają się dwaj kumple, tuż przed Bożym Narodzeniem. 

- Kupiłeś już coś pod choinkę?- pyta pierwszy 

- Tak, stojak – odpowiada drugi. 
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Jak nazywa się selfie zrobione przez pomocników Mikołaja? 

- Elfie. 

 

    

 

Przedszkolak pyta kolegę: 

– Co dostałeś na gwiazdkę? 

– Trąbkę. 

– Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

– To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę! 

– W jaki sposób? 

– Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

    

 

Jaka jest ulubiona kolęda świeżo upieczonych rodziców? 

- Cicha noc. 

   

 

– Puk, puk! 

– Kto tam? 

– Merry. 

– Jaka Merry? 

– Merry Christmas! 
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Czytam, bo lubię… 

 

W tym numerze Nikola Baś poleca książkę  

Pani Danuty Zawadzkiej „Kto skradł sanie Świętego Mikołaja” 

   

 

Gdy świat za oknem puszek wyściela, a magię świąt każde 

serduszko mieści, wigilijna gwiazdka snuje swoje opowieści… 

Głos dobrotliwego Mikołaja napełnił wnętrze małej chatki w 

odległej Laponii: „Ktoś ukradł moje sanie!”. Hasające elfy 

przerwały przedświąteczną krzątaninę – nie ma czasu do 

stracenia! 

Poczytajmy wspólnie o tym, co najpiękniejsze. Bożonarodzeniowe 

historie pełne ciepła, miłości i bliskości. 
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Troszkę literatury 

ks. Jan Twardowski  

„Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?” 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?  

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?  

Dlaczego śpiewamy kolędy?  

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.  

Dlatego, żeby podawać sobie ręce.  

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.  

Dlatego, żeby sobie przebaczać. 

Wanda Chotomska "To już pora na wigilię" 

To już pora na wigilię, to już czas,  

A tu jeszcze kogoś nie ma pośród nas,  

A tu jeszcze, a tu jeszcze ktoś ma przyjść,  

Bo przy stole wolne miejsce czeka dziś.  

    Gwiazdo betlejemska, prowadź go przez świat,  

    Żeby razem z nami przy tym stole siadł.  

    Prowadź go tu do nas z tych dalekich dróg,  

    Żeby razem z nami kolędować mógł.  

Daj mu światło, bo tak łatwo zmylić ślad,  

Daj nadzieję, kiedy w oczy wieje wiatr,  

Strudzonemu, zmęczonemu pomóż iść,  

Bo samotny nikt nie może zostać dziś... 
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Na nudę: 

:  
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Dorysuj brakującą część obrazka i pokoloruj 
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Pokoloruj zgodnie z podanym kodem: 
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Znajdź 10 różnic między obrazkami: 
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Radosnych świąt Bożego Narodzenia  

oraz  

wspaniałego Nowego 2021 Roku  

wszystkim naszym czytelnikom, 

Uczniom, Nauczycielom i Pracownikom szkoły  

życzy Redakcja 

               

 

 

 

 

 

 


