
Greetings from the [Name] Family! 

Witam Was najnowszym wydaniem szkolnego biuletynu. 

Pomimo tego, iż kilka miesięcy temu  
nikt z nas nie był w stanie przewidzieć       
sytuacji, w której znaleźliśmy się pod 
koniec pierwszego kwartału roku 

szkolnego 2020, jestem niezwykle wdzięczna i zbudowana wsparciem i zrozumieniem okazanym mi ze strony naszej 
szkolnej społeczności oraz  odpornością, którą wykazaliście Wy i Wasze dzieci w ciągu ostatnich kilku tygodni,                    

ze szczególnym uwzględnieniem okresu Świąt Wielkanocnych. 

Wielkanoc na przestrzeni ostatnich dwóch tysiącleci jest i zawsze była zarówno czasem wielkiego smutku jak i wielkiej  
radości dla chrześcijan na całym świecie. Po smutku i bólu Wielkiego Piątku, przychodzi czas na okres żałoby i „nicości” 
który jest naszym udziałem w Wielką Sobotę, po czym nieodmiennie przychodzi czas, w którym świętujemy radość          
Zmartwychwstania w Niedzielę Wielkanocną. Ta huśtawka emocji, bardzo często odzwierciedla normalne ludzkie          
doświadczenia, które są częścią naszej codziennej egzystencji. Chrześcijanie są często określani jako „społeczeństwo 
wielkanocne”, a nazwa ta odzwierciedla mocną i niezachwianą wiarę w lepszą przyszłość, wyrażającą się w tak potrzebnej 

nam wszystkim NADZIEI. 

Na początku drugiego kwartału chciałbym przypomnieć zarowno naszym kochanym uczniom jak i Wam drodzy Rodzice     
o tym, jak ważne jest, aby w tym trudnym dla nas wszystkich czasie spędzić wartościowy czas w rodzinach. Jeżeli tylko 
pojawi się okazja, wygospodarujcie proszę moment na wspólne czytanie, zabawy, spacery, na rozmowę...                         
Dziękuję wszystkim za zrozumienie i wsparcie, szczególnie od momentu, w którym zmuszona byłam zamknąć szkołę.             

Bezpieczeństwo Waszych dzieci i Was samych jest zawsze moim priorytetem. Na dzień dzisiejszy zgodnie z 
rozporządzeniem wydanym przez Departament Edukacji—szkoła nasza pozostaje zamknięta do odwołania.                
Jeżeli nastąpią jakiekolwiek zmiany w obecnej sytuacji wszyscy Państwo zostaniecie natychmiast powiadomieni drogą   
SMS-ową. Mam ogromną  nadzieję i wierzę głęboko w to, iż w niedługim czasie będziemy mogli ponownie otworzyć szkołę 

i tym samym rozpocząć na nowo pracę, mającą na celu przekazywanie języka polskiego Waszym dzieciom  :)  

Bernadeta Kawa 
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WAŻNE DATY W  
DRUGIM KWARTALE 

 10/05  Dzień Matki 

 18/05 100 Rocznica urodzin 
Świętego Jana Pawła II 

 01/06  Międzynarodowy 
Dzień Dziecka 

 20/06 ; 27/05 Spotkania 
rodziców z nauczycielami 

 27/06  Ostatnia sobota 
drugiego kwartału 
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Z prawdziwą radością 
chacałabym podzielić 
się informacją, że od 
połowy pierwszego 
kwartału działa w 
naszej szkole Play-
grupa dla maluszków 
pod wdzięczną 
nazwą „Pracowite 
Pszczółki”.                                 

Projekt Playgrupy koordynuje Pani Kinga 
Pacione. W pierwszym kwartale z ogromną 
przyjemnością przyglądałam się co sobota 
Maluszkom i ich Mamusiom – i  już na 
pierwszy rzut  oka widać ile radości      
sprawia im wspólne przebywanie ze sobą. 
Spotkania te mają jednakże nie tylko 
wymiar towarzyski, ale także, a może 
przede wszystkim wymiar edukacyjny. 
Dzieci już od najmłodszych lat oswajają się 
z językiem polskim oraz z kulturą i tradycja-
mi kraju, z którego pochodzą ich rodzice     
i dziadkowie. Teraz dopiero uświadomiłam 
sobie jak bardzo brakowało Was Kochani  
w naszej szkole. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych byciem 
częścią tej wspaniałej inicjatywy. 
Rozpropagujcie proszę informację o     
spotkaniach wśród rodziny, przyjaciół i  
znajomych. Z całego serca życzę sobie i 
nam wszystkim, aby nasza szkolna rodzina 
coraz bardziej się powiększała  :) 

 



Z nieukrywaną satysfakcją chciałabym poinformować,      
iż od ubieglego kwartału działa w naszej szkole klasa 
języka polskiego dla dorosłych. Inicjatorem i 
pomysłodawcą tego projektu był jeden z naszych      
tatusiów - Pan Krzyś Wrona. Zajęcia w tej grupie  
prowadzi Pani Renatka Bieńkowska. Na dzień 
dzisiejszy zgłosiło się 4 osoby zainteresowane nauką 
języka polskiego. Jestem głęboko przekonana,              
iż wkrótce grupa ta się powiększy. Rozpropagujcie 
proszę informację o spotkaniach wśród rodziny, 
przyjaciół i znajomych. Chyba nie muszę nikogo     
przekonywać, że w języku polskim można się 
naprawdę  zakochać :) 

W sobotę 22 lutego 2020 o godzinie 9:30 rano odbyło się zebranie wszystkich rodziców, w czasie którego 

przeprowadzone zostały . W czasie zebrania 

przedstawione zostało szczegółowe rozliczenie finansowe za rok 2019.  Tych spośród Państwa, którzy z różnych względów   

nie mogli być obecni na zebraniu informuję, iż istnieje możliwość emailowego przesłania rozliczenia finansowego za 

poprzedni rok szkolny. Zainteresowanych proszę o kontakt. Korzystając z okazji chciałabym bardzo gorąco podziękować 

Pani Kasi Lavorato, która była naszym Sekretarzem na rok 2019, za jej wyjątkowo sumienną i dokładną pracę. Pani Kasia 

była niezwykle cennym filarem naszej szkoły. Ogromnie cenię sobie jej profesjonalizm i wsparcie jakiego nieustannie od 

niej doświadczam.  

W tym momencie chciałabym z radością powitać w naszym gronie dwóch 

nowych członków Komitetu Rodzicielskiego—Panią Ewelinę Cini oraz Panią 

Annę Nowicką. 

A oto pełny skład na rok 2020, który jest 

ciałem nadzorującym działalność naszej szkoły: 

    Dominika Herdzik 

   Agnieszka Godden 

             Helen Kokoszka 

   Bernadeta Kawa 

                   Hania Beshai 

                       Ewelina Cini 

     Anna Nowicka 

Bardzo gorąco dziękuję za Waszą obecność na zebraniu—za Waszą energię i pomysły na to, co moglibyśmy wspólnie 

razem robić lepiej dla dobra naszych dzieci i całej szkoły!  



W bieżącym roku szkolnym pragnęlibyśmy wybrać    

naszej szkole Patrona. Po konsultacjach z Gronem 

Nauczycielskim oraz Komitetem Rodzicielskim 

zdecydowaliśmy o wyborze Świętego Jana Pawła II       

jako Patrona szkoły. 2 kwietnia minęła 15 rocznica   

śmierci naszego Wielkiego Rodaka, a za niecały       

miesiąc świętować będziemy 100 rocznicę Jego urodzin.              

W związku z tym zwracam się z gorącą i serdeczną prośbą 

do wszystkich dzieci oraz do Was Kochani Rodzice              

o liczny udział w Konkursie "Rysunek dla Papieża", który   

ma na celu uczczenie tych wielkich rocznic.                    

Prace konkursowe należy przesyłać (albo przywozić) na 

adres: 30 Maryfields Dr, Blair Athol, NSW 2560 do dnia 

27/05/2020. Wszystkie prace zostaną następnie przesłane 

pocztą do organizatorów konkursu. Nie ukrywam, że 

liczymy na Was ogromnie i z nadzieją czekamy na 

mnóstwo prac konkursowych! 

Tradycyjnie zachęcamy do 

zakupu świeżego chleba, 

pączków i drożdżówek. 

Równocześnie dziękuję 

naszym kochanym 

mamom  za pomoc w 

sprzedaży tych smakołyków.  

 

 

 

Strona Internetowa  
Z nieukrywaną dumą i prawdziwą radością chciałabym 

przekazać Państwu  informację, iż pod koniec ubiegłego 

roku szkolnego prace nad tworzeniem strony inter-

netowej zostały pomyślnie zakończone. Zachęcam 

wszystkich Państwa do zapoznania się z informacjami  

tam zawartymi. Równocześnie dziękuję wszystkim tym, 

którzy wpierali mnie w tym zadaniu. Pozwolę sobie  

wymienić trzy nazwiska: Joasia Sadowski, Anita Stone 

oraz Arek Kwiatkowski.  
 

http://macarthurpolsatschool.org.au/ 

http://pl.macarthurpolsatschool.org.au/  

Dzień Mamy i 
Babci 
W sobotę 10 maja 

świętować będziemy 

w Australii Dzień 

Mamy i Babci. 

Korzystając z okazji 

chciałabym złożyć Wszystkim Kochanym Mamom i Babciom moc 

najserdeczniejszych życzeń. Niech miłość i wdzięczne serca 

Waszych dzieci i wnucząt będą dla Was najpiękniejszym darem 

tego dnia jak i każdego dnia w roku ! 

http://macarthurpolsatschool.org.au/
http://pl.macarthurpolsatschool.org.au/


  Mobile: 0416911818 ;                                  

Klasy IV, V, VI   Email: grazkap@hotmail.com 

 Mobile: 0416431344 ;                     

Klasy II i III   Email: margaretjj60@hotmail.com 

               Mobile: 0431267748 ;                                

Grupa Przedszkolna A               Email: eluniapurchala@hotmail.com 

Mobile: 0416934688                                            

Grupa Przedszkolna B                   Email: ewelina_84@hotmail.com 

  Mobile: 0434968575 ;                                 

Kindergarten i Klasa I  Email: bkawa_36@hotmail.com 

  Mobile: 0422060790 ;                                  

Zajęcia wyrównawcze  Email: mlyzczarz@gmail.com 

  Mobile: 0432158033 ;                                  

Zajęcia wyrównawcze  Email: ulaula1177@hotmail.com 

W dalszym ciągu 
przyjmować będę               
aplikacje o wydanie           
legitymacji ucznia/
nauczyciela, która uprawnia 
uczniów bądź nauczycieli z 
naszej szkoły do ulgowych 
przejazdów środkami 
transportu publicznego w Polsce oraz do zniżek na bilety wstepu 
do muzeów i parków. Osoby zainteresowane proszę o kontakt 
ze mną bądź z nauczycielem dziecka. Jeżeli planujecie wyjazd do 

Polski nie przegapcie tej okazji! 

Jeżeli potrzebujecie profesjonalnego optometrysty, z dobrą    

znajomością języka polskiego, gorąco zachęcam do odwiedzenia 

gabinetu Pana Maćka (Mark) Pochanke. Badania są “BULK 

BILLED”. Jeżeli  życzylibyście sobie, aby konsultacje były 

przeprowadzone w języku polskim prosimy o zgłoszenie tego      

w recepcji bądź telefonicznie.  

Z przyjemnością i prawdziwą 
radością chciałabym        
poinformować Wszystkich 
Panśtwa, iż na początku    
lutego ubiegłego roku szkoła 
nasza  została zarejestrowana 
jako placówka oferująca        
Program 

Dzięki temu każdy rodzic bądź opiekun może ubiegać 

się o Voucher w wysokości $100 na dziecko będące uczniem 
naszej szkoły. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości     
bardzo proszę o kontakt ze mną bądź z nauczycielem dziecka.  

Jak zwykle zwracam się z prośbą do wszystkich    
rodziców o zachowanie bezpieczeńswa w czasie     
parkowania samochodu, jak również  podczas   
włączania się do ruchu. W momencie, w którym 
opuszczacie bramę szkoły 

 

Na dzień dzisiejszy mamy zgłoszonego jednego ucznia z 

 Jest to alergia na 

 Prosimy, aby nie przynosić do szkoły 

pokarmów, które zawierałyby wyżej wymienione 

produkty. W momencie, w którym sytuacja ta uległby 

zmianie 

natychmiast 

zostanie wysłany  

do Państwa 

email z 

informacją 

jakiego typu 

produktów nie 

wolno przynosić 

do szkoły.  



W sobotę 08/02/2020 zainaugurowaliśmy kolejny rok szkolny w Polskiej Szkole Sobotniej w Macarthur. Ku mojej 
ogromnej radości szkoła pięknie się rozrasta, czego dowodem są kolejni nowi uczniowie wraz z ich rodzinami, dołączający 
do naszej szkolnej społeczności. Pomimo deszczu i niepogody atmosfera towarzysząca rozpoczęciu nowego roku 
szkolnego była naprawdę pogodna i niezwykle rodzinna. Dzień rozpoczęliśmy Mszą Świętą w intencji społeczności Polskiej 
Szkoły Sobotniej w Macarthur w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Eagle 
Vale. Mszy Świętej przewodniczył Ojciec Sławek Płonka – polski kapłan, który jest proboszczem lokalnej australijskiej 
parafii. Myślę, że z upływem lat jego australijscy parafianie przyzwyczajają się do naszej obecności na sobotnich Mszach 
Świętych na rozpoczęcie i zakończenie każdego roku szkolnego, czego dowodem jest wiele miłych i ciepłych komentarzy 
pod naszym adresem. Tradycyjnie już - pełną piersią śpiewaliśmy pieśni w języku polskim i angielskim. Jestem ogromnie 
wdzięczna Panom Michałowi Maciochowi i Darkowi Plust za muzyczną oprawę Mszy Świętej i piękne wykonanie „Barki”. 
Uczniowie naszej szkoły brali aktywny udział we Mszy Św poprzez czytania mszalne oraz modlitwę wiernych. Maluszki   
zaś niosły dary do ołtarza. Wspólnie z nami o Boże błogosławieństwo dla całej szkoły modliła się Pani Konsul Generalna RP 
w Sydney – Dr Monika Kończyk, która zaszczyciła nas swoją obecnością tego jakże wyjątkowego dla nas wszystkich dnia. 
Dzięki obecności Pani Konsul nasza uroczystość nabrała wyjątkowego wymiaru i koloru. Jesteśmy bardzo wdzięczni Pani 
Konsul, że pomimo niesprzyjającej pogody i ogromnej odległości pojawiła się na naszej uroczystości. Jestem głęboko 
przekonana, że moment, w którym nasi nowi uczniowie otrzymywali z rąk Pani Konsul ich nowe szkolne koszulki 
pozostanie w ich pamięci i w pamięci nas wszystkich na długie lata. Pani Konsul Generalna jest osobą niezwykle rodzinną   
i przystępną, a jej obecność niewątpliwie ubogaciła nas wszystkich. Wśród zaproszonych gości pojawił się także Pan Adam 
Gajkowski – Prezes Federacji Polskich Organizacji w NPW, który niezmordowanie wspiera działalność naszej szkoły. 
Cieszyliśmy się także z obecności  managera Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy” - Pani Jolanty Żurawski. Szkoła nasza bardzo 
blisko współpracuje z Zespołem promując polską kulturę, język i tradycje naszego kraju. W czasie spotkania 
organizacyjnego zostały przekazane ważne informacje dotyczące bezpośrednio bezpieczeństwa dzieci oraz programu 
nauczania w poszczególnych klasach. Uczniowie naszej szkoły pod okiem Pań z Komitetu Rodzicielskiego wykonywali        

w tym czasie prace plastyczne, których tematem były „Wspomnienia z wakacji”. 

Po zakończonej 
uroczystości grono 
pedagogiczne naszej 
szkoły spotkało się na 
lunchu z Panią Konsul 
oraz zaproszonymi 
gośćmi. Atmosfera 
spotkania była 
niezwykle ciepła i 
rodzinna. Raz jeszcze z 
głębi serc dziękujemy 
naszej Drogiej Pani 
Konsul za spędzone z 
nami chwile. Jesteśmy 
głęboko przekonani,  
że polska edukacja w 
Sydney rozwijać się 
będzie szczęśliwie 

mając takiego Lidera. 

 

 

 



W sobotę 22/02/2020 uczniowie najstarszej klasy zaprezentowali swoim młodszym 

kolegom wiersz Jana Brzechwy pod tytułem „Na straganie”. Wykonanie wiersza w wersji 

teatrzyku kukiełkowego zostało przygotowane przez aktora – Pana Michała Maciocha           

i jego Mamę Cecylię Macioch. Młodzi widzowie byli zachwyceni występem! Gratulacje dla 

naszych znakomitych aktorów oraz dla Michała i jego Mamy za wspaniałą ucztę dla ducha, 

którą dla nas przygotowali! 

Filmową relację z tego wydarzenia można zobaczyć klikając TUTAJ. Zapraszamy ! 

https://www.youtube.com/watch?v=KB57dwxCz-wC:/Users/BKawa.000/Documents/Adobe


Uczniowie z Polskiej Sobotniej Szkoły w Macarthur nigdy nie próżnują. Pomimo tego, że szkoła została 
zamknięta dwa tygodnie przed planowanym zakończeniem kwartału z powodu COVID-19 - palmy 
wielkanocne zostały wykonane. Wszystkie zrobione we własnym zakresie w domach, są najpiękniejszym 
świadectwem trwania oraz wierności przepięknym i niezwykle barwnym polskim tradycjom i zwyczajom 
związanym z obchodami Świąt Wielkanocnych. Równocześnie są wyrazem tęsknoty za sobotnimi 

zajęciami w naszej Polskiej Sobotniej Szkole. 
Ślicznie dziękujemy naszym kochanym uczniom i ich rodzicom za przesłane nam przepiękne zdjęcia 
własnoręcznie wykonanych wielkanocnych palm. 
Niesamowite jak z małej iskierki wybucha gorący płomień Miłości, Radości, Nadziei i Przynależności...  
Dziękujemy Pani Celince za podnoszącą na duchu inicjatywę. Dzięki Waszym zdjęciom po raz pierwszy   

w tym trudnym roku rzeczywiście udało się nam odczuć atmosferę zbliżających się świąt.                         
To najpiękniejsza sprawa jaka nam się przytrafia w tym szczególnym czasie.  
 

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z chwytającą za serce relacją filmową dokumentującą 
pracę uczniów i ich rodziców. Kliknij TUTAJ :) 

https://www.youtube.com/watch?v=s4Er2y46Gj0&t=8s


W naszym przedszkolu zawsze jest ciekawie i dużo się dzieje. I tak - na pierwszej lekcji zapoznaliśmy się z terenem szkoły - 

klasy, toalety, plac zabaw. Odbyła się również pogadanka o tym, jak należy się prawidłowo zachować w klasie oraz na 

podwórku szkolnym. Szczególną uwagę zwróciłam na zakaz oddalania się z  wyznaczonych miejsc. Podczas kolejnych zajęć 

poznaliśmy różne edukacyjne zabawki takie jak : klocki, układanki, drewniany dom, samochody oraz możliwości ich 

wykorzystania w czasie lekcji (próba nazywania zabawek w języku polskim). 

Jednym z ważnych elementów naszych sobotnich zajęć była nauka tradycyjnej zabawy pt. "Balonik", podczas której 

zwróciłam uwagę na wytworzenie miłej i przyjaznej atmosfery budującej poczucie przynależności do grupy. Na lekcji muzyki 

dzieci ćwiczyły 2 piosenki : "Siała baba mak" z wykorzystaniem ręcznie zrobionch grzechotek, oraz taniec: „Kaczuszki”, który 

mieliśmy pokazać podczas apelu z okazji Świąt Wielkanocnych.  

W pierwszym kwartale zdążyliśmy także wprowadzić takie tematy jak: „Figury Geometryczne” (koło, kwadrat i prostokąt),        

a na lekcji plastyki dzieci tworzyły z papierowych kształtów - auta, rakiety, kwiaty itp. 

Następnym tematem była: „Moja Rodzina”. Celem tych zajęć było uświadomienie dzieciom jak bardzo ważna jest rodzina w 

życiu każdego człowieka. Podczas lekcji plastyki sami zrobiliśmy ciastoline, z której dzieci lepiły postaci rodziców i rodzeństwa. 

Ostatnim tematem, który udało nam się zrealizować była „Piramida zdrowego odżywiania”. Pani Ewelinka zaznajomiła dzieci   

z pojęciem „zdrowego jedzenienia”. Wspólnie razem wymienialiśmy produkty, które powinniśmy jeść, aby zdrowo się 
odżywiać oraz te, których powinniśmy unikać w naszym jadłospisie.  
 

Elżbieta Purchała / Ewelina Cini 



Pierwszy kwartał zakończył się dla nas szybko i niespodziewanie, jednakże udało nam się wsólnie 

nauczyć wielu ciekawych rzeczy. Rozpoczęliśmy od zaznajomienia dzieci z zasadami bezpiecznego 
zachowania się w klasie i w czasie przerw. Została przeprowadzona rozmowa na temat - dlaczego 
przychodzimy do polskiej szkoły i jaki jest cel naszych zajęć. Zwiedzaliśmy szkolne podwórko i 
zagladaliśmy do innych klas zaznajamiając dzieci z ich kolegami z innych klas. Przedstawialiśmy się sobie 
nawzajem ze szczególnym uwzględnieniem nowych uczniów, starając się, aby czuli się w naszym zespole 
dobrze i bezpiecznie. Podczas kolejnych sobót wprowadzone zostały litery „O”, „A”, „L”, „M” i „I”.           

W czasie każdych zajęć poznawaliśmy nowe słowa w języku polskim i budowaliśmy zdania w oparciu o 
poznane wyrazy. Dla przykładu - przy wprowadzeniu litery „M” bawiliśmy się w „SKLEP” i kupowaliśmy 
dla „Mamy”: „masło”, „mąkę”, „makaron”, „mleko”, „majonez”, „mięso” i „mydło”. Wprowadzanie 
nowych wyrazów łączone jest zawsze z nauką dzielenia tychże wyrazów na sylaby i głoski. Umiejętność 
wychwycenia głosek w wyrazie jest niezbędna do nauki czytania i pisania na późniejszym etapie rozwoju 

językowego każdego z dzieci. Dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie rodziców w pierwszym kwartale 
bieżącego roku i z niecierpliwością oczekujemy spotkania z uczniami klasy „0” i I w kolejnym kwartale.   
 

Bernadeta Kawa / Urszula Kościańska 



Klasa 2/3 w tym roku szkolnym liczy 9 uczniów. W pierwszych dwóch tygodniach roku 
szkolnego powtórzyliśmy cały alfabet oraz utrwalaliśmy go poprzez ćwiczenia w pisaniu i 
czytaniu. Dzieci bardzo dobrze zapamiętały wszystkie podstawowe litery polskiego 
alfabetu. Gratulacje! W następnych tygodniach przeszliśmy do poznawania trudniejszych 
liter takich jak: „h”, „ch” , „ż”, „rz” . Pod koniec kwartału - tuż przed zamknięciem szkoły 
poznaliśmy polską walutę - złoty. Polskich monet i banknotów użyliśmy do zabawy w sklep. 
Było wesoło i ciekawie poznać zawód ekspedientki. Dzieci bardzo dobrze radziły sobie z 
liczeniem i wydawaniem pieniędzy. W czasie pierwszego kwartału nauczyliśmy się wielu 
interesujących rzeczy. Do zobaczenia w drugim kwartale bieżącego roku. 
 

 Małgorzata Jagodzińska 

 
 

  



 W pierwszym kwartale skupiliśmy się na „dobrym wychowaniu” i magicznych słowach, takich jak: 
„dzień dobry”, „przepraszam”, „dziękuję”, „Jak się masz?” 

Odgrywaliśmy scenki sytuacyjne i nauczyliśmy się piosenki "Prosze, przepraszam,  dziękuję", do której 
sami opracowaliśmy ruchy. Video można obejrzeć tutaj. 

 Jedna sobota została poświęcona na nagranie inscenizacji wiersza "Na straganie", w którym 
wykorzystano własnoręcznie wykonane kukiełki. 
Dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami. Występ wszystkim się bardzo podobał. 
Dziękujemy Pani Celince i Panu Michałowi za ich pracę i czas włożony w przygotowanie dzieci.  

Video i zdjęcia są do obejrzenia na Polska Szkoła WhatsApp - 24 lutego oraz klikając na ten link. 
 Regularnie na naszych zajęciach piszemy ze słuchu,  by utrwalać poprawną pisownię stosując  zasady 

ortograficzne i gramatyczne. 
 Na lekcji geografii uczyliśmy się nazw miast Polski oraz ich położenia na mapie.  

Używając kierunków „na prawo”, „skręć w lewo”,  „do przodu”, „do tyłu” określaliśmy położenie 

przedmiotów oraz jak dojść z punktu A do punktu B.  
 Rozpoczęliśmy cykl lekcji "Jak być zdrowym",  ale z powodu koronawirusa zakończyliśmy je 

niedokończonymi plakatami. Mamy nadzieję, że uda nam się je skończyć po powrocie do szkoły.  
 Na ostatnich zajęciach obejrzeliśmy film "Jak rozpętałem II Wojnę Światową". 

Film się bardzo podobał i był doskonałą okazją do przybliżenia historii Polski w wesołej formie.  
 Pierwszy kwartał był bardzo pracowity. 
 

       Grażyna Pakulska 

https://www.youtube.com/watch?v=fMNFwPKS5h4
https://www.youtube.com/watch?v=KB57dwxCz-w&t=3s


Zespół Pieśni i Tańca Syrenka 

Z A P R A S Z A 

Więcej informacji pod              

numerem telefonu: 

Teresa:  0414 605 110  

 

Pani Hania Beshai przyjmować będzie opłaty za szkołę w pierwsze cztery soboty miesiąca w godzinach pomiędzy 8:50 a 

9:30 oraz 12:00 a 12:30. Opłata na term za pierwsze dziecko wynosi $100, za drugie $100. Trzecie i kolejne dziecko z tej 

samej rodziny zwolnione jest z opłat za szkołę. Wpłat można także dokonać drogą elektoniczną.                                           

W razie jakichkolwiek trudności proszę o kontakt ze mną bądź ze skarbnikiem szkoły.  

Numer konta: BSB 062-340   Account Number: 1064 1428 
Zwracam się z prośbą do rodziców, którzy wybiorą ten sposób regulowania opłat za szkołę, aby każdorazowo przy 

dokonanej wpłacie informowali o tym emailowo skarbnika szkoły. W tytule emaila należy napisać ,  nato-

miast w jego treści muszą znależć się informacje takie jak: imie i nazwisko dziecka, wysokość wpłaty oraz term,  za który 

wpłacane są pieniądze.                   Email szkoły:  

ZAPRASZA w swoje szeregi dzieci i młodzież. Harcerstwo uczy patriotyzmu  

i miłości do ojczyzny. Rozwija tężyznę fizyczną, intelektualną i morlaną. 

Przyjdź na nasze zbiórki ! 

Więcej informacji pod numeremi telefonu:    0425275541 (Druhna Danusia)                    
       0433051481 (Druh Janusz)          

Website: http://www.zhp.org.au/ 

 10:15—Kościół Świętej Trójcy;                  

57 Guernsay Ave, Minto NSW 2566 

 18:30—Kościół Wszystkich Świętych 

George St. Liverpool NSW 2170 

 11:30—Kościół NSPJ                            

13 Park Rd.Cabramatta NSW 2166  

Zespół Pieśni i Tańca  

Z A P R A S Z A 

Wiecej informacji pod               

numerem telefonu: 

Marzena: 0433 779 941 

 

Zespół Pieśni i Tańca Podhale 

 

 

Z A P R A S Z A 

Więcej informacji pod numerami telefonu: 

Daniel: 0418 996 671   Ania:  0422 409 908  

Zespół Pieśni i Tańca Kujawy  

Z A P R A S Z A 

Więcej informacji pod numerami 

telefonu: 

Jola: 0400 689 379 

Ela: 0438 458 715 

http://www.zhp.org.au/



