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Wspaniałego odpoczynku podczas wakacji wszystkim
uczniom, ich rodzicom i nauczycielom życzy:
Krystyna Dembowska
Kierowniczka szkoły
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Chętni uczniowie, rodzice i nauczyciele do
pomocy w obsłudze polskiego pawilonu
podczas Festiwalu Heritage Days (4-6
sierpień) proszeni o zgłoszenie się do
kierowniczki szkoły (telefon: 780 454 0205).

Przyjmujemy zgłoszenia na kolonie dzieci z naszej szkoły (8-14
sierpnia br.). Dokładne informacje u kierowniczki szkoły lub
przewodniczącej komitetu rodzicielskiego p. Magdy Hewak
(telefon: 780 758 2449)

Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego
odbędzie się 7 września (piątek) w Kościele
Różańca Św. o godzinie 19:00

Zapisy uczniów i pierwsze zajęcia lekcyjne odbędą się 8 września
(sobota) o godzinie 9:00 w budynku szkolnym -Vanguard
College (12140 – 103 str.)
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Finał pierwszego Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego
organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, okręg
Edmonton, odbył się dnia 12-go maja 21012r.
Wstępne rozgrywki dla uczniów klas ósmej, siódmej i szóstej odbyły się
wcześniej w poszczególnych szkołach.
Natomiast nasza
szkoła miała zaszczyt
gościć finałowe
rozgrywki, które
zadecydowały, kto
potrafi pisać
poprawnie po polsku. Do finału przystąpiło dwunastu
uczniów - sześć ze szkoły Marii Chrzanowskiej i sześć ze
szkoły Henryka Sienkiewicza.
Atmosfera była napięta i pełna oczekiwania. Możliwe
jest, że Komisja sędziowska była bardziej zdenerwowana niż uczestnicy konkursu. Tekst, przygotowany przez
Panią Kunikiewicz, kierowniczkę szkoły im. Marii Chrzanowskiej był trudny ale nasi młodzi konkurenci stanęli
na wysokości zadania i poradzili sobie z nim wspaniale.
Tak więc w grupie najmłodzszej - klasa szósta - pierwsze miejsce zajął Olaf Leśniak, drugie: Adam Wójcicz, a
trzecie: Rafaela Leśniak. W grupie średniej - klasa siódma - pierwsze miejsce zajął Antoni Stefanicki, drugie:
Patricia Rojek, a trzecie: Filip
Mierzejewski. W grupie najstarszej
- klasa ósma - pierwsze miejsce
zajęła Jessica Hońko, drugie:
Natalia Rudolf, a trzecie: Marcin
Anzik. Nagrody za uczestnictwo w
konkursie i fantastyczny wysiłek
dostali: Hubert Nikścin, Wojtek
Hewak i Łukasz Dumicz.
W sumie uczniowie naszej szkoły
poradzili sobie bardzo dobrze.
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Nasz doroczny koncert na Dzień Matki i Ojca odbył
się pod hasłem dawania sobie prezentów. Nasi
rodzice dają nam tyle od siebie codziennie, ważne
jest aby im podziękować. Tak my podziękowaliśmy
w ten dzień majowy.
Koncert rozpoczęły dwie mamy - Pani Joanna
Chliwa-Ostasiewicz i Pani Helena Rybak- piękną
piosenką: ,,Moja Matko kochana''. Klasa ósma
przedstawiła sztukę pt. ,,Darować czas rodzicom'',
w której dowiedzieliśmy się, że czas jest ważny dla
rodzin i dlatego musimy go sobie nawzajem
darować.
Przedszkole i zerówka wdzięcznie zaśpiewały piosenkę dla swoich rodziców i
podczas piosenki dzieciaki rozdały rodzicom laurki, co wzbudziło oklaski z
widowni. Klasa pierwsza przeczytała własne życzenia dla rodziców, a Monika
Klimaszewski zagrała na skrzypcach. Klasa druga zaśpiewała:,,Była cicha i
piękna jak wiosna'' a potem zarecytowała wiersz o tacie. Cała klasa czwarta
zarecytowała wierszyk: ,, Uśmichnij się mamo'', a klasa piąta przedstawiła
Wiersz na Dzień Matki Tadeusza Kubiaka. W klasie 6/7 każdy uczeń recytował
wiersz dla mamy i taty. Wspaniałym podarunkiem były także występy
muzyczne dwóch uczennic z klasy dziesiątej. Na koniec Martyna Stryjski
zarecytowała wiersz pt. ,, A ja Cię kocham Polsko'' przypominając nam, że
nasza ojczyzna jest także naszą matką.
Ostatnim podarunkiem tego
wspaniałego dnia były kwiaty.
Kwiaty dla Pani Dembowskiej - kierownik naszej szkoły- za to, że
jest naszą szkolną mamą, która poświęca tyle, żeby nasi uczniowie
mieli jak najlepiej by odnosić sukcesy w nauce języka polskiego. A
także kwiaty, ufundowane przez Komitet Rodzicielski, dla każdej
mamy i każdego taty, którzy z dumą oglądali występy swoich
pociech.
Dziękujemy wam za wszystko!
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Prace klasy drugiej na temat: Dumnie byćPolakiem

Gabrysia Świerczyński

Kamila Wolniewicz

Izabella Melissinos

Natalia Kula

Sylvia Wolniewicz

Wychowawczyni: Bożena Gaciąg
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Drugiego czerwca wybraliśmy się na szkolną wycieczkę do
Reynolds Museum w Wetaskiwin. Z małym poślizgiem
wyruszyliśmy z przed budynku naszej szkoły do oddalonego o
45 kilometrów Wetaskiwin.
Tam zostaliśmy mile
przywitani przez
gospodarzy muzeum, które zajmuje aż 223 akry obszaru i od razu
wiedzieliśmy, że będzie tu wiele atakcji dla starszych i młodszych.
Muzeum działa od 1992 roku i posiada pięknie odrestaurowane
okazy starych aut, samolotów (American Eagle z 1928 r.) maszyn
rolniczych, traktorów i sprzętów codziennego użytku. Oprócz tego,
muzeum posiada własny zakład, w którym na bieżąco odnawia się
stare samochody. Muzeum ma także przepiękną galerię zdjęć, sklep z pamiątkami i kafeterię. Jednym słowem
atrakcja! Trafiliśmy w dziesiątkę.
Wielu z nas doznało prawdziwego uczucia życia na prerii z przed
dziesiątek lat. Mieliśmy okazję sami zrobić masło, upleść
porządny sznur, który przywieźliśmy ze sobą do szkoły,
"popracować na taśmie przy produkcji samochodu". Doskonała,
choć nie taka łatwa zabawa.
Ponieważ tego dnia
świętowaliśmy Dzień Dziecka, przypieczętowaliśmy to atrakcyjne miejsce
dobrym humorem, smacznym lunchem i słodką przekąską zafundowaną
przez Komitet Rodzicielski.
Na koniec dnia wszyscy
wiedzieliśmy, że był to
udany wybór miejsca na
szkolną wycieczkę.
Polecamy je odwiedzić.

Pani Anna Smolinski
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