
  Gossip 

Welcome!    ( Witajcie! ) 

This is our school magazine- Gossip.  
( To nasz szkolny magazyn- Plotka. ) 
 
Uczniowie naszej szkoły piszą dla Was o bieżących i nadchodzących 
wydarzeniach.  
Podzielą się również z Wami swoimi pasjami i zainteresowaniami.  
Będziemy razem uczyć się języka angielskiego . 

Read and have fun! 
( Miłego czytania! ) 
 

In this issue:  ( W tym numerze: )    

1. Christmas- Miłosz i Kacper 

2. Fashion- Kinga 

3. English- Wioleta 

4. History column- Mateusz 

5. Christmas Play 

December 2018    ( grudzień 2018) 

 

Christmas- Miłosz i Kacper 

 

Christmas Time- Święta Bożego Narodzenia. 

W Anglii na długo przed świętami Bożego Narodzenia wszystkie ulice i 

sklepy udekorowane są ozdobami  świątecznymi ( Christmas decorations) 

i oświetlone lampkami a zewsząd płynie dźwięk kolęd ( carols) i piosenek 

świątecznych. Domy w środku przystrojone są bluszczem (ivy), 

ostrokrzewem (holly) oraz jemiołą ( mistletoe). 

W Polsce jest to najważniejsze święto religijne. Tradycje ukształtowały się 

na przestrzeni wieków, gdy zwyczaje pochodzące z czasów pogańskich 

poprzeplatały się ze zwyczajami wprowadzanymi przez Kościół. Obecnie 

Boże Narodzenie ma charakter święta rodzinnego i najczęściej jest 

obchodzone w gronie najbliższych. 

       

traditions- tradycje  family- rodzina 

gifts- prezenty   customs- zwyczaje 



Fashion- Kinga 

Sukienka-promocja, zniżka 50% -tania . Teraz takie sukienki są modne. 

Takie spodnie każdy nosi. Są modne i zapłacisz tylko 39% ceny. Teraz 

dziewczynki noszą takie bluzki -kosztują 50 zł. Koszulka dla dziewczyn po 

20 zł. Każde dziecko kupuje takie buty.  Każda dziewczyna od 16 lat robi 

sobie paznokcie-teraz są takie modne za 100zł.  

   dress ( sukienka)      nails ( paznokcie) 

  sweaters for girls ( swetry dla dziewczyn) 

      trousers ( spodnie) 

     shoes ( buty) 

 

English- Wioleta 

 

Opinion ( opinia): 

     A: Did you like the koncert? – Czy podobał  Ci się koncert? 

          B:I liked it. – Bardzo mi się podobał. 

Inviting ( zapraszanie): 

A: Would you like to go for a swim?- Masz ochotę pójść 

popływać? 

B: Good idea. – Dobry pomysł. 

C: No, thanks. – Nie, dziękuje. 

Asking about your mood ( pytanie o samopoczucie): 

 A: How are you?- Jak się masz? 

 B: Fine, thanks. And you?- Dziękuję, dobrze. A ty? 

 C: Not very well,  I’m afraid.- Niestety, nie za dobrze. 

 



History column- Mateusz 

Niemiecki pancernik z okresu obu wojen światowych. Brał udział w I 

wojnie światowej, po czym był jednym z okrętów, które zezwolono 

Niemcom zatrzymać po wojnie. W 1936 roku został przebudowany na 

okręt szkolny. Podczas II wojny światowej, od rana 1 września 1939 roku 

wziął udział w ostrzeliwaniu Westerplatte, stając się jednym z najbardziej 

znanych symboli ataku na Polskę. 

     Schleswig-Holstein 

World War II- II Wojna Światowa 

ship- statek 

Powstanie warszawskie- (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie 

zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, 

zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z 

ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego 

Państwa Podziemnego. 

Warsaw Uprising- Powstanie Warszawskie 

Army- Armia 

fight- walczyć 

freedom- wolność 

Word search 

Znajdź słowa związane ze świętami: 

 

 ANGELS-  anioły 

 BABY-  dziecko 

 BETHLEHEM-  Betlejem 

 BIRTH-  narodziny 

 DAY-  dzień 

 GOLD- złoto 

 JESUS-  Jezus 

 MARY-  Maria 

 MYRRH-  mira 

 SHEEP  owca 

 SHEPHERDS-  pastuszkowie 

 STAR-  gwiazda 

 STABLE-  stajnia 

 WISEMEN-  mędrcy 



Happy New Year ! 

Niech się spełnią Wasze wszystkie marzenia. 

May all Your wishes come true  

 

 

 

 

Editorial Staff: 

 Kinga Kluska- VIISP 

 Wioleta Malesza- IIIG 

 Miłosz Kukla- VIIISP 

 Kacper Grajcar- IIIG 

 Mateusz Najdek- IIIG 

 

Counsellor:  Agnieszka Kogut 

 

Jeśli chcesz się podzielić swoimi zainteresowaniami i pasjami, lub po 

prostu napisać o czymś ciekawym- zgłoś się do nas!  

Przyjmiemy Cię do grona naszych dziennikarzy. 

Kolejny numer już w przyszłym miesiącu! 

 

See  you ! 

( Do zobaczenia! ) 

 


