
    Thank you grade 6, 
class of  2019/2020.

Please take a moment to go with me down the 
memory lane, and review our activities, 
presentations, team work, projects we have worked 
on together plus some special school events.:)



Nasze pierwsze lekcje & wasze prezentacje.



,,All about me’’wszystko  
na moj temat. Wasze  
pierwsze zadania pisemne.



Cwiczymy wystapienia publiczne. Jakie pamiatki wakacyjne i jakie 
zwiazane z nimi historie zawiera moja paperowa torebka? 



Poznajemy zwyczaje  jezy, spotykanych w polskich ogrodkach i lasach. Projekt;
,,Jeze’’- praca z kolega/ kolezanka. Czytanie +  projekt graficzny.





Rozpoczynamy zajecia od 
tkzw. rozgrzewki , w grupie 
zawsze latwiej rozwiazywac 
zagadki i przedstawiac 
swoje idee. :)



Poznajemy bohatera polskiej literatury dzieciecej i mlodziezowej. 
Plastusia i jego szkolne przygody. 



Projekt : Moj Plastus. :)







Nadeszla zima a z nią Swieta Bozego Narodzenia i tradycyjnie 
z wizyta przyjechal do naszej szkoly Swiety Mikolaj, uczniowe 
naszej klasy pokazali talent aktorski grajac w Jaselkach 
szkolnych.



Bralismy  udzial w konkursach swiatecznych.Przedstawiliscie 
piekne projekty zlobka panskiego i choinek.



Swiety Mikolaj rozdawal nam jak co roku prezenty, podzielilismy sie 
oplatkiem i skladalismy sobie wzajemenie swiateczne zyczenia.





Uczylismy sie pomagac w sytuacjach zagrozenia zdrowia. Poslizniecia, zlamania, 
upadki czyli PPP- PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA. 
Dzialamy zgodnie z instrukcjami .POMAGAMY ! :)



Praca indywidualna, historia Polski. 
Prezentacja projektu ,, Biskupin’’- dzieje pierwszych osadnikow w 
Polsce. 



Praca indywidualna, historia Polski. 
Prezentacja projektu  ,, Biskupin ‘’ - pierwsi osadnicy na ziemiach polskich.



Praca ilustatora,autora, wydawcy.  Wasze projekty 
okladki  i ilustracji do ulubionego wiersza. 



W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkola obchodzila okragala rocznice 
125 lat swojego istnienia. Kazdy z Was jest czescia tej pieknej historii. :) 

HAPPY 
BIRTHDAY! 
125 LAT 



THANK YOU 
for a being a part of our school community, 
for your dedication and hard work in this unusual school year. 
WISHING YOU & YOUR FAMILIES A GREAT VACATION !:) BE 
SAFE.      Kinga Pankowska- Grade 6.


