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Naszą szkolną zabawę karnawałową, która odbędzie się 11 lutego od godziny 11:00,
przygotowują i poprowadzą uczniowie klasy jedenastej.
W tym samym dniu Komitet Rodzicielski organizuje zabawę walentynkową dla dorosłych
w Domu Polskim. Proszę przekazać tą informację swojemu pełnoletniemu rodzeństwu i
znajomym. Wszelkich informacji udzielają członkowie Komitetu Rodzicielskiego

25 lutego br. uczniowie klas IV - XII
biorą udział (obowiązkowo) w
Konkursie Pisemnym im. Adama
Mickiewicza, na najpiękniejsze
wypracowanie w języku polskim.
W/w konkurs jest organizowany przez
Związek Nauczycielstwa Polskiego w
Kanadzie dla wszystkich polonijnych
szkół w naszym kraju. Informacje u
wychowawców klas.

Już po raz dziewiąty, nasza szkoła bierze udział w
obchodach Dnia Języka Ojczystego organizowanego
przez International Heritage Language Association,
który odbędzie się w sobotę 25 lutego br. w ITALIAN
CULTURE CENTRE (14230 - 133 Ave) w godzinach
13:00 - 16:30.
Tym razem naszą szkołę reprezentuje rodzeństwo
Stefanickich: Zosia z klasy dziesiątej i Antoś z klasy 7 recytacja. Zachęcam wszystkich uczniów i ich rodziców
do wzięcia udziału w tej mozaice języków świata.
Informacje u kierowniczki szkoły.

Nasz tradycyjny Dzień Skupienia odbędzie się 3 marca w Kościele
Różańca Św. od godziny 10:00 dla wszystkich uczniów i dzieci z
przedszkola. Wszystkie informacje zostaną podane w specjalnym
komunikacie.
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Badamy wytrzymałość ludzkiego ciała.

Dzieciaki na Marsie.

Cześć! Nie mam złych intencji.

19-stego listopada zebraliśmy się
w Telus World of Science aby znów
razem nauczyć się czegoś poprzez miłą
zabawę.
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Klasa druga vs. Salamandra

Mimo tego, że na dworze było zimno i ponuro, w
środku było ciepło i kolorowo. Poprzez dwie
godziny zwiedzaliśmy i badaliśmy wewnętrzne
przestrzenie- ludzkiego ciała - aż po zewnętrzne
przestrzenie – kosmosu.
Klasa druga spotkała ciekawą salamandrę na ekologicznej wystawie. Klasa jedenasta prowadziła Mars Rover po
Marsie. Uczniowie klasy trzeciej i czwartej dokształcali się w meteorologii i przepowiedzieli nam śnieżycę.
Przedszkolaki nawiązały komunikację ze sztuczną inteligencją. A uczennice z klasy drugiej wybrały się w
kosmos. Niestety trwało to trochę za krótko i nie mieliśmy dostatecznie dużo czasu by wydać pieniądze w
sklepie z upominkami.

Klasa 3/4 przepowiada pogodę.
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Wspomnienia uczennic drugiej klasy z wycieczki do Telus World of Science.

Najbardziej podobała mi się wystawa ekologiczna. Zobaczyłam
od spodu staw z rybami. – Natalia Kula
Ja lubiłam lawę lampę. – Kamila Wolniewicz

Ja lubiłam lawę lamp. – Tyria Puszkar

Ciekawie było zobaczyć jak pracuje ludzkie ciało. –
– Sylwia Wolniewicz

Wychowawczyni: Bożena Gaciąg
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Co roku na Święta wysyłamy kartki z życzeniami do tych, których kochamy i poważamy.
W tym roku klasa dziesiąta postanowiła wysłać kartki do bardzo nam bliskiej Pani Janiny Lang, która
odzwiedziła nas na uroczystość Święta Niepodległości. Poniżej są ich kartki świąteczne.
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Wychowawczyni: Małgorzata Radziwon
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Podczas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia próbujemy nie zapomnieć nikogo i ciężko pracujemy nad
tym aby każda ważna osoba w naszym życia otrzymała nawet najmniejszy present. Dlatego też nie można
zapomnieć Mikołaja. Poniżej są prace uczennic klasy drugiej opisujące prezenty dla Mikolaja i listy do niego.
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Wychowawczyni:Bożena Gaciąg
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4 grudnia 2011 roku odbyła się kolejna
premiera sztuki przygotowanej przez
panią Violę Stryjską z Teatrem Braci
Grimm. Tym razem oglądaliśmy baśń
„Królewna Śnieżka” w zaskakującej,
nowoczesnej aranżacji.
Zarówno mali jak i dorośli widzowie
dosłownie „pękali ze śmiechu” śledząc perypetie Śnieżki, Złej Królowej, Księcia czy też
nietypowej liczby Krasnoludków. Tym razem było ich aż dziewięciu.
Aby przeżyć atmosferę przedstawienia, trzeba je
zobaczyć. Nawet najpiękniejsze kolorowe zdjęcia
strojów i dekoracji sceny nie odtworzą nastroju i
dynamiki akcji przedstawienia stworzonej przez
naszych utalentowanych aktorów.

Na zaproszenie pani Urszuli
Kunikiewicz, kierowniczki Szkoły Polskiej
im. Marii Chrzanowskiej, nasza grupa
teatralna zaprezentowała „Królewnę
Snieżkę” koleżankom i kolegom w
drugiej sobotniej szkole w sobotę 10
grudnia.

Krystyna Dembowski
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Podczas wizyty w naszej szkole w ubiegłym roku, Św. Mikołaj zapowiedział, że będzie obserwował
wszystkie dzieci i zdecyduje czy odwiedzi je ponownie.

Uczniowie w klasach uczyli
się kolęd, wierszyków i
piosenek o zimie, choince i
Mikołaju.
W grudniu pani kierownik
otrzymała poufną wiadomość,
że Św. Mikołaj mimo nawału pracy odwiedzi naszą szkole dokładnie w
sobotę 17 grudnia.
Wtedy pani Kasia Fąfrowicz przy pomocy nauczycieli zebrała i spisała
wszystkie informacje z poszczególnych klas i utworzyła program
artystyczny na ta specjalną wizytę.
Przyszli również nasi rodzice i zaproszeni goście. Wszyscy
czekali z niecierpliwością. I co? I Św. Mikołaj przyjechał!
Prosto z Polski.
Odbył się wspaniały koncert naszych przedszkolaków,
starszaków, średniaków i najstarszej młodzieży. Na koniec
Św. Mikołaj podziękował za piękną polską mowę, rozdał
tradycyjne świąteczne paczki i obiecał, że o nas nie zapomni
przy następnej okazji.
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Wychowawczyni: Violetta Stryjski

Odpowiedzi do Zagadek z dziesiątej klasy
1. Pewnego razu spytano Kowalskiego, kto jest przedstawiony na portrecie wiszącym na ścianie?
Kowalski powiedział:
- Ojciec sportretowanej osoby jest jedynym synem tego, który mówi.
Czyj to portret? ( wnuczek)
2. W pewnej rodzinie jest pięciu braci, każdy z nich ma siostrę. Ile wszystkich dzieci jest w tej rodzinie? (6)
3. Jeden robotnik wykopie studnie głębokości 2 m o średnicy otworu 1 m w ciągu 4 godzin. W ciągu ilu godzin
studnię tę wykopie 8 robotników? (tyle samo czasu)
4. Na jeziorze pływało 5 kaczek. Myśliwy strzelił i zabił 2 kaczki. Ile kaczek zostało? (2, pozostałe odfrunęły)
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