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ZAPRASZAMY NA
WARSZTATY CERAMIKI!
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WIOSNĘ Z
LINGOLANDEM!
EGZAMINY

1

SEMESTRALNE:

Nareszcie wiosna….

RAPORT
WYDARZENIA:

2

BAL KARNAWAŁOWY
WYDARZENIA:
KRĘGLE

2

Chcemy się z nią pięknie przywitać . A może sami zrobimy wazoniki
na wiosenne tulipany i żonkile?
ZAPRASZAMY NASZYCH UCZNIÓW
NA WARSZTATY CERAMICZNE W
PRAWDZIWEJ PRACOWNI ARTYSTYCZNEJ!
Będziemy ręcznie modelować w
glinie i sami toczyć naczynia na
kole garncarskim. Po wypaleniu
piękne dzieła trafią do naszych
domów - będzie się czym chwalić!

Życzymy Wam spokojnych i rodzinnych Świąt

Miejsce: Pracownia Artystyczna na Starym Mieście, ul. Złota
5/1; koszt uczestnictwa: 20 zł/os.

TERMIN WARSZTATÓW:
17 KWIETNIA (SOBOTA),

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 kwietnia (czwartek). W przypad-

GODZ. 12.30—14.30

ku zebrania większej grupy, zorganizujemy drugi termin warsztatów.

WYNIKI EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH
GRATULUJEMY WSPANIAŁYCH WYNIKÓW!

GRUPY POCZĄTKUJĄCE

Przerwa wiosenna:
1 — 6 kwietnia

GRUPY ZAAWANSOWANE

1

kl. 0/I

94%

5
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Konw.zaaw.

90%

4,8
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kl. III (p.Asia)

88%

4,7
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Konw. podst.

86%

4,7
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kl. III
(p.Magda)

84%

4,6
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kl. V/VI

85%

4,5
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Hiszpaoski

74%

3,8
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kl. IV

71%

3,8

5

Gimn./dorośli

70%

3,7

(wracamy w środę)
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PARTY TIME!
WSPOMINAMY OSTATKI...
W lutym dzieci z Lingolandu kolejny raz świętowały
ostatki na balu karnawałowym w siedzibie szkoły. Na
początku zaproszeni rodzice
mieli okazję podziwiać występy swoich pociech, które
dzielnie recytowały i śpiewały po angielsku . Po występach pod kierunkiem pani
Igi Malik dzieci nadawały
wiadomości w zaczarowanym radiu, chwytały smoka
za ogon, bawiły się z rekina-

mi :) i tańczyły w takt muzyki
z całego świata. W przerwie
mogły chwilę odpocząć i
posilić się słodkościami.
Chcemy gorąco podziękować Rodzicom, którzy poświęcili swój czas i pomagali
nam podczas balu. Relację
z balu mogą Państwo obejrzeć w naszej galerii na stronie:

www.lingoland.pl

ZWYCIĘZCY IDĄ NA KRĘGLE!
W marcu zwycięzcy konkursu na
najlepiej napisany egzamin semestralny odebrali zasłużoną
nagrodę - wspólne wyjście na
kręgle. Dzieci z klas 0/I oraz
dorośli z grupy zaawansowanej
próbowali zmierzyć się z tajemniczymi mocami, które kierowały ich kule we wszystkie strony
świata, z wyjątkiem celu—czyli
kręgli :) Zabawa była wspaniała,
obejrzyjcie zdjęcia w galerii!
On Easter morn at early dawn
Before the cocks were crowing
I met a bob-tail bunnykin
And asked where he was going.
"Tis in the house and out the house
a tipsy, tipsy-toeing,
Tis round the house and 'bout the house
a-lighlty I am going."
"But what is that of every hue
You carry in your basket?"
"Tis eggs of gold and eggs of blue;
I wonder that you ask it.
"Tis chocolate eggs and bonbon eggs
And eggs of red and gray,
For every child in every house
On bonny Easter day."

