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Remont w budynku szkolnym trwa nadal i warunki lokalowe są bardzo trudne.
Dlatego musimy zwracać baczną uwagę na porządek i dyscyplinę.
a) Wszyscy uczniowie przyprowadzani rano przez rodziców lub opiekunów na pierwsze piętro
rozchodzą się do swoich klas z ich nauczycielami.
b) Bardzo prosimy rodziców o punktualne przywożenie dzieci do szkoły. Chcemy
rozpoczynać zajęcia punktualnie o 9:00, bo o godzinie 9:15 drzwi wejściowe bedą zamykane.
c) Po zajęciach lekcyjnych wszyscy uczniowie są odbierani przez swoich rodziców z tego
samego miejsca.
d) Jeżeli uczniów odbierają inne osoby niż rodzice, proszę dostarczyć do wychowawców
pisemne upoważnienia.
e) Jeżeli rodzice chcą odebrać dziecko wcześniej ze szkoły - to ich obowiązkiem jest wpisanie
się do książki tzw. wyjść i przyjść.
f) Zabrania się wszystkim uczniom SAMODZIELNEGO OPUSZCZANIA budynku szkoły
BEZ ZGODY RODZICÓW.

Zostały wznowione zajęcia w kółku
plastycznym, które prowadzi pani Magda
Surma.
Próby Teatrzyku Braci Grimm są bez zmian.

Mimo bardzo trudnych warunków
lokalowych nasza szkolna biblioteka
prowadzi swoją działalność.
Zachęcamy wszystkie dzieci i ich
rodziców do odwiedzin.

Formy rejestracyjne do obu kółek są u
kierowniczki.

Pożegnanie Klasy Dwunastej

Absolwenci klasy dwunastej z gronem
pedagogicznym podczas uroczystego
obiadu w Klubie Syrena, dnia 20-ego
czerwca 2013r.
Zdjęcie:Joanna Hliwa-Ostasiewicz
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W czerwcu zkończyliśmy następny, udany rok szkolny.
Poniżej jest kilka zdjęć z naszej uroczystości.

Zdjęcia: Janusz Januszczak
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Zaproszenie Pani Kierownik na kolonie letnie naszej szkoły i kilka zdjęć przedstawiających
co się tam działo:
Po ogromnym sukcesie ubiegłorocznych tzw. próbnych koloniach przedłużyliśmy czas pobytu i rozszerzyliśmy
program na wszystkie polonijne dzieci w wieku 9 – 16 lat.

Pobyt na organizowanych przez nas koloniach letnich jest
fantastycznym przeżyciem, aczkolwiek uczymy się języka
polskiego. Poznajemy historię i geografię, kulturę i tradycje
Polski poprzez gry, zabawy, śpiew, sport i taniec.
Równocześnie uczymy się porządku, tolerancji,
wyrozumiałości, poszanowania cudzej własności i
przebywania w trudnych warunkach.

A zawarte przyjaźnie zostają czasami na długie lata.
A więc znów powiesiłam przed wami dużą mapę Polski,
abyście mogli według niej podróżować.
A podróż „palcem po mapie” to wspaniała zabawa dla
wszystkich; dużych i małych.
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Będziemy przemierzać Polskę wzdłuż i wszerz. Zobaczymy gdzie Morze Bałtyckie, a gdzie Góry Karpaty.
Zatrzymamy się w Warszawie i poznamy poprzednie stolice Polski, a potem odwiedzimy inne miasta według
waszego wyboru.
Poznacie nowe legendy polskie i nauczycie sę nowych
słów.
A może będziecie już mówić całymi zdaniami?
Czeka na was plaża, jezioro i pływanie motorówką oraz
zwiedzanie okolicy i interesujące rozmowy z ciekawymi
ludźmi.

A do tego śpiew, śpiew i jeszcze raz śpiew, w myśl
mojego ulubionego sloganu:
„Gdzie słyszysz śpiew, tam idź
Tam ludzie serca mają.
Bo ludzie źli, uwierz mi
Ci nigdy nie śpiewają”
A teraz nauka pierwszych słów po polsku:
PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM
Zaczynamy...............
Krystyna Dembowska
Kierowniczka kolonii

Zdjęcia: Magdalena Surma
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... Hej ho, hej ho, ...
na farmę by się szło...
Tak oto 14 września młodsze klasy z
naszej szkoły wybrały się do Spruce Grove na farmę
U-Pick Happy Acres.
Celami wycieczki była obserwacja jesiennego krajobrazu,
życia zwierząt i ptaków oraz plony, jakie możemy zebrać
do koszyka. Pogoda dopisała, humory również.

Właściciele farmy
zorganizowali nam
prezentację warzyw i
owoców, które
mogliśmy nawet sami
wykopać i
popróbować. Smakują
bardzo dobrze. Nie zabrakło także obchodu zwierząt,
które tam żyją. Widzieliśmy kozy, osła, czarną świnię,
kaczki, kury, papugi, pawie, perliczki i wiele innych.

Szkoła ufundowała nam słodki
lunch, który zjedliśmy pod „złotą
jabłonią” grzejąc się jesiennym
słoneczkiem. Oprócz dowolnych
zabaw, organizatorzy
zorganizowali nam zawody w
przeciąganiu liny i wyścigi w
workach.
Dzień ten spędziliśmy bardzo
przyjemnie i szkoda było wracać do domu.
Zdjęcia i text: Anna Smolinski
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28-ego września starsze klasy wybrały się na wycieczkę „Śladami Polskich Pionierów”
zwiedzając miasteczka gdzie polscy pionierzy osiedlili się i przywieźli ze sobą tam trochę Polski.
Poniżej jest kilka wspomnień z wycieczki napisanych przez uczniów klasy X i XII.
Wycieczka bardzo mi się podobała. Rankiem było zbyt chłodno,
ale wszyscy się ciepło ubrali. Dużo ciekawostek i historii się
nauczyłam i bardzo chętnie bym znowu poszła. Wszystkie stare
kościoły i muzeum okazały się autentyczną piękną lekcją
historii.
Sylvia Pozorek
Tydzień temu zwiedzaliśmy parę ciekawych miejsc m.in. Skaro,
Kraków i Jarosław. Tam widzieliśmy polskie cmentarze i
kościoły. Odwiedziliśmy też muzeum, w którym widzieliśmy
stare książki. Mi się najbardziej podobało ognisko gdzie
smażyliśmy kiełbasy.
Edyta Drylo

Jak byliśmy w Skaro było tam dużo kościołów i polskich grobów. Też
byliśmy w Mundare w pięknym ukraińskim kościele. W tym kościele
były kolorowe witraże przedstawiające stacje drogi krzyżowej. Po
wszystkim poszliśmy zjeść kiełbaski na ognisku. ...
Jacek Dumicz

Wycieczka była dobra. Zadowolona byłam, że
nauczyłam się nowych informacji o polskich
kościołach blisko nas. Najlepsze było [to], że
mieliśmy razem ognisko. Był bardzo dobry lunch i
bardzo fajne autobusy. Starsze książki polskie i
ukraińskie były ciekawe. Wszystkie kościoły były
przepiękne!
Jessica
Zdjęcia: Sylvester Furtak
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Uczniowie klasy drugiej stworzyli wspaniałe dzieła artystyczne na
powitanie jesieni w tym roku szkolnym.

Julia Różnicka

Victoria Kozioł

Sandra Pozorek
Alexandra Kozioł

Wychowawczyni: Bożena Gaciąg
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