Gazetka Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w Edmontonie
16 grudnia 2017 roku
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Zarządzenia Dyrekcji Szkoły i Komitetu Rodzicielskiego
Rodzice, którzy pozwalają swoim dzieciom przyjeżdżać
samodzielnie do szkoły samochodem MUSZĄ OSOBIŚCIE
napisać oświadczenie pozwalające na używanie pojazdu i
dostarczyć je do wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.
Rodzice, którzy zezwalają aby ich dzieci przywoził do szkoły (lub
odbierał) ktoś inny niż oni sami, MUSZĄ wypełnić odpowiednie
formy znajdujące się w szkole i przekazać wychowawcom klas.
Przypomina się, iż zgodnie z postanowieniami podjętymi na poprzednich
Walnych Zebraniach Rodziców, uczniowie nie powinni przynosić ze sobą
na lekcje żadnych gadżetów i elektrycznych zabawek, ponieważ
zakłócają one tok prowadzonej lekcji i rozpraszają uwagę uczących się.

W związku z długą przerwą
świąteczną i przygotowaniami
do konkursu pisemnego na
„Najpiękniejsze wypracowanie
w języku polskim”,
który organizuje Związek
Nauczycielstwa Polskiego w
Kanadzie dla wszystkich szkół
polonijnych, nasz szkolny
konkurs recytatorski odbędzie
się 17 lutego 2018
roku. Szczegóły podadzą
wychowawcy.

Zwracamy uwagę rodzicom o punktualnym
przywożeniu swoich dzieci na zajęcia
lekcyjne, które rozpoczynamy o godzinie
9:00. Nagminne spóźnianie się jest
lekcewazeniem zasad i reguł
funkcjonowania szkoły oraz brakiem
szacunku do wychowawców i nauczycieli
prowadzących lekcje.
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Zdjęcia: Janusz Januszczak
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Pożegnanie klasy dwunastej
W tym roku grupa młodych ludzi uroczyście zakończyła w naszej szkole wędrówkę swego dzieciństwa i wzięła
pierwsze kroki na drodze dorosłości. Poniżej zdjęcia z uroczystego obiadu i pożegnania klasy dwunastej.

Zdjęcia: Janusz Januszczak
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19. 08. – 27. 08. 2017 – KOLONIE LETNIE “POZNAJEMY POLSKĘ” –
Tradycyjnie, kolonie organizowane przez naszą szkołę (już po raz szósty)
odbyły się na stanicy harcerskiej Kopernik. Kiedyś mówilam „w 2014
kolonie były najlepiej zorganizowane”, potem dodałam, „że w 2015 były
jeszcze lepsze i ciekawsze”, w 2016 „takich jeszcze nie było!”. A
tegoroczne kolonie „rodziły się w bólach”, przy wielkiej niewiadomej i
jeszcze większych obawach: brak ludzi do pracy w kuchni, brak
wychowawców i opiekunów do dzieci, brak miejsca do spania dla
chlopców itd. Ale program „BIAŁO CZERWONI” przygotowany przez
panią Ivonę Zalewską-Evoy okazał się strzałem w 10-tkę! Punktem
wyjściowym było „Kanada, Polska- moje Ojczyzny”; co nas łaczy, a co dzieli?
Postawieni przed wielkim
problemem (brak wychowawców i
opiekunów) zaangażowaliśmy do
pomocy młodych i bardzo młodych
ludzi; Maję Urwimanzi, Julię
Mikołajczyk, Kasię Holody, Alę
Cichobłazińską, Wojtka Hewaka,
Dominika Banach i Daniela
Sochana. Nad realizacją programu czuwała pani Iwona mając do pomocy
p. Monikę Mahinay i p. Barbarę Pierzchajło.
W kuchni od początku do końca „królowała” (po dokładnych wskazówkach naszego szefa – Krzysztofa Nikścina) p. Ala
Szczepański (co my byśmy bez niej zrobili?) mając do pomocy sprytne ręce pań; Krysi Cichowskiej, Magdy Hewak,
Haliny Ciepły, Danuty Zalewskiej. W trakcie kolonii mieliśmy okresową pomoc od następujących osób: Renaty Holody,
Krystyny Kupczak i jej koleżanki, Elwiry Pohoreckiej i jej mamy, Renaty Krawczyk, Anetty i Czarka oraz Sheri
Dembowskich. Nie możemy zapomnieć o Luke Evoy i Seth Dembowski, którzy wykonali nowe godło Polski pod
masztem, do którego podstawę przygotowali
Ewa i Szymon Barankiewicz. Jak zwykle swoim
„trackiem do wszystkiego” służył p. Antoni
Dembowski.
A za całość - organizację, braki, nadwyżki,
pochwały, zarzuty, pretensje, nieprzespane
noce i niedopita kawa – to „DRUHNA BOSS” lub
jak kto woli „PANI BABCIA”.
Pani Krystyna Dembowski
Zdjęcia: Halina Ciepły

5

Klasy trzecia, czwarta i druga spędziły wspaniałe zajęcia w parku witając
jesień i nowy rok szkolny.

Zdjęcia robione przez wychowawczynie klas: Panią Bożenę Gaciąg,
Panią Kamilę Rutkowski i Panią Monikę Jurkiewicz
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Zdjęcia: Bożena Gaciąg
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Jesienna praca plastyczna w klasie trzeciej.

Ćwiczenia logopedyczne – zabawy ze słomką i grochem.

Zdjęcia: Monika Jurkiewicz
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Zabawa Rodzinna

14 paźdzernika odbyła się zabawa
rodzinna naszej szkoły i jak
wygląda ze zdjęć wszyscy bawili się
wspaniale.

Zdjęcia: Janusz Januszczak
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28 października zebraliśmy się w Kościele Różańca Św. by
pokrzepić ducha i uczcić Dzień Wszystkich Świętych.

Ksiądz Tomasz Jarosz podaje przepis na świętego podczas kazania.

Siostry poprowadziły zajęcia po mszy.

A na koniec odwiedziliśmy cmentarz
Holy Cross, aby modlitwą oddać cześć
naszym zmarłym.

Zdjęcia: Martyna Stryjski
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Przedszkolaki i klasa zerowa
poprzebierały się na bal
Halloween. Na pewno dostały dużo
cukierków.

Zdjęcia: Martyna Stryjski
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18 listopada nasze najmłodsze klasy poszły na wycieczkę do Telus World of Science.

Ze zdjęć wygląda na to,
że dzieciaki bawiły się
badzo dobrze. Mimo
tego, że była to
edukacyjna wycieczka.

Zdjęcia: Martyna Stryjski
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