
Greetings from the [Name] Family! 

Witam wszystkich Was bardzo serdecznie u progu trzeciego kwartału bieżącego 

roku szkolnego. Żywię gorącą nadzieję, iż pomimo ogromnej huśtawki 

emocjonalnej, której wszyscy doświadczamy w związku ze wciąż zmieniającą   

się sytuacja dotyczącą COVID-19, udało się Wam chociaż trochę wypocząć, 

złapać oddech i zregenerować siły tak fizyczne jak i psychiczne. Nie jest rzeczą 

łatwą odnalezienie się w tej jakże wyjątkowej sytuacji, która dotknęła ludzi 

żyjących na wszystkich kontynentach kuli ziemskiej. Wierzę jednak mocno, iż 

ludzkość i tym razem poradzi sobie z tym, nie pierwszym już przecież na 

przestrzeni dziejów kryzysem. Tak więc z radością i nadzieją w sercach 

oczekujemy kolejnego spotkania z Wami w najbliższą sobotę 25 lipca, wierząc 

jednoczesnie, że w bieżącym kwartale nie dojdzie do sytuacji, w której zmuszeni 

zostaniemy ponownie zamknąć szkołę. Wszelkie informacje będą przekazywane Państwu na bieżąco drogą SMS-wą.  

W imieniu swoim i Komitetu Rodzicielskiego chciałabym raz jeszcze przypomnieć o wymaganych środkach prewencji i 

bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone, aby zminimalizować ryzyko zakażenia COVID-19. Dziękuję serdecznie za 

Wasza współpracę, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa całej naszej społeczności szkolnej.  
 

Środki prewencji to: 

 Dokładna dezynfekcja klas lekcyjnych przed i po zajęciach; 

 Zarówno uczniowie jak i nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny osobistej, ze szczególnym 

uwzględnieniem dokładnego i regularnego mycia bądź dezynfekcji rąk; 

 Wszystkie osoby dorosłe przebywające na terenie szkoły - w tym nauczyciele i panie z Komitetu Rodzicielskiego – 

zobowiazani są do przestrzegania zasady dystansu społecznego (1.5 metra); 

 Prosimy o nie przyprowadzanie do szkoły dzieci z widocznymi symptomami przeziębienia bądź grypy. W przypadku, 

gdy nauczyciel zauważy u ucznia jakiekolwiek oznaki choroby, skontaktuje się z rodzicem/opiekunem w celu 

natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły.  
 

Niezwykle ważne jest to, aby każdy z nas w miarę swoich możliwości robił wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie  

i innym, postępując zgodnie z zaleceniami wyznaczonymi przez Ministrstwo Zdrowia w NPW. 

Raz jeszcze dziękujemy za Waszą pomoc, wsparcie i współpracę. Zachęcamy do sprawdzania bieżących informacji 

dotyczacych COVID-19 na stronie internetowej https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19 
 

Do zobaczenia w najbliższą sobotę. 
 

Bernadeta Kawa 
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WAŻNE DATY W  
TRZECIM KWARTALE 

 25/07  Pierwsza sobota             
trzeciego kwartału 

 15/08 100. Rocznica Bitwy 
Warszawskiej (Cud nad Wisłą) 

 01/09 81. Rocznica wybuchu    
II Wojny Światowej 

 06/09  Dzień Ojca 

 19/09  Ostatnia sobota   
trzeciego kwartału 
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100. Rocznica Bitwy Warszawskiej (Cud nad Wisłą) - polskie zwycięstwo dla 
wolności Europy 

W tym roku przypada 100. rocznica Bitwy 

Warszawskiej, określanej jako 18. decydująca 

bitwa w dziejach świata. Dla ówczesnej – 

odradzającej się po latach niewoli – Polski był 

to moment szczególny. W godzinie próby cały 

naród stanął do walki, by bronić z trudem 

wywalczonej wolności. Zwycięstwo, nazywane 

Cudem nad Wisłą, stało się spoiwem dla 

kolejnych pokoleń Polaków.  

Bitwa Warszawska (13-25 sierpnia 1920 r.) była 

wielkim zwycięstwem Wojska Polskiego, które 

tocząc ciężkie walki powstrzymało i ostatecznie 

zmusiło do szybkiego odwrotu oddziały 

Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej. 

Zwycięstwo pozwoliło w perspektywie kilku miesięcy na podpisanie korzystnego dla strony polskiej zawieszenia broni,      

a następnie formalnego zakończenia wojny w postaci traktatu ryskiego z 18 marca 1921 r. Wojna ta była największym 

konfliktem zbrojnym stoczonym przez tworzone wówczas Wojsko Polskie o zachowanie niedawno odzyskanej 

niepodległości i określenie granic odradzającej się po ponad wiekowej niewoli Polski.  

My—społeczność Polskiej Szkoły Sobotniej w Macarthur pragniemy upamiętnić militarny sukces naszych bohaterskich 

przodków. Niestety ze względu na obecną sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa nie będziemy mogli zaprosić 

na tę uroczystość Was Kochani Rodzice i Opiekunowie. Tego dnia—a będzie to sobota 15 sierpnia—nauczyciele w 

poszczególnych klasach przeprowadzą zajęcia, których celem będzie upamietnienie tej niezwykle ważnej w dziejach    

Polski i Europy zwycięskiej bitwy. Podzielimy się z Wami foto-relacją z tego wydarzenia. Niech tego wyjatkowego dnia 

połączy nas duma z bohaterstwa naszych przodków, którzy z poświęceniem życia walczyli o wolność Polski. Wspólnie w 

domach rozmawiajmy o tym wydarzeniu z naszymi dziećmi  świętując 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.  

 

W niedzielę 16 sierpnia o 

godzinie 11:00 w kościele 

pod wezwaniem Matki 

Boskiej Częstochowskiej w 

Marayong odbędzie się 

uroczysta Msza Święta w 

intencji Ojczyzny, a po niej 

koncert upamiętniający 

polskie zwycięstwo dla 

wolności Europy. 

Organizatorem tego 

wydarzenia jest Federacja 

Polskich Organizacji w NPW. 

 



Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w NPW serdecznie i 

gorąco zaprasza młodzież i dzieci do udzału w konkursie   

„Jan Paweł II jako tworca i inspiracja dla twórców”.       

Jak wspominalam już w poprzednim wydaniu naszego 

szkolnego biuletynu, w bieżącym roku szkolnym 

pragnęlibyśmy wybrać naszej szkole Patrona. Po 

konsultacjach z Gronem Nauczycielskim oraz Komitetem 

Rodzicielskim zdecydowaliśmy o wyborze Św. Jana Pawła II 

jako Patrona szkoły. 2 kwietnia minęła 15 rocznica śmierci 

naszego Wielkiego Rodaka, a w maju świętowaliśmy 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 kolejnym 

konkursie, który ma na celu uczczenie postaci Jana Pawła 

II. 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.  

Dzień Taty 
i Dziadka 

W niedzielę 6 

września 

świętować 

będziemy  w 

Australii Dzień 

Taty i Dziadka.  

Na dzień 

dzisiejszy, ze 

względu na 

wciąż zmieniającą się sytuację dotyczącą COVID-19 nie 

jesteśmy w stanie podać Państwu dokładnych 

informacji czy apel w naszej szkole się odbedzie czy nie. 

Wszystkim Kochanym Tatusiom i Dziadkom już dzisiaj 

składamy moc najserdeczniejszych życzeń. Niech 

miłość, wsparcie i wdzięczne serca Waszych dzieci i 

wnucząt będą dla Was najpiękniejszym darem tego 

dnia jak i każdego dnia w roku! 

Skład Komitetu Rodzicielskiego na 

rok 2020, który jest ciałem 

nadzorującym działalność naszej szkoły: 

 

 Prezydent    Dominika Herdzik 
 Z-ca Przewodniczącego  Agnieszka Godden 
 Administrator             Helen Kokoszka 

 Koordynator Szkoły  Bernadeta Kawa 
 Skarbnik                     Hanna Beshai 

 Sekretarz                      Ewelina Cini 
 Członek    Anna Nowicka 



  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 uległaby 

zmianie 

natychmiast 

zostanie wysłany  

do Państwa 

email z 

informacją 

jakiego typu 

produktów nie 

wolno przynosić 

do szkoły.  



Pragnę podzielić się przemiłą informacją, która – jak ufam – podniesie i pokrzepi serca wielu z Was w tych nieco zwariowanych 
czasach... Około połowy marca – czyli na tydzień przed nagłym zamknięciem szkoły z powodu koronawirusa, otrzymałam bardzo 
miłą przesyłkę z Polski od mojej serdecznej Przyjaciółki, która uczy języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 
Września w Radłowie. Gmina Radłów leży na terenie województwa małopolskiego - jakieś 10 km od miejscowości, z której 
pochodzę. W styczniu tego roku - kiedy cały świat z ogromnym niepokojem przyglądał się tragedii pożarów, które od listopada 
nieprzerwanie pustoszyły nasz Kontynent, moja Przyjaciółka - Pani Beata Maciaszek skontaktowała się ze mną i zaproponowała, że 
przygotuje coś z uczniami jednej z jej klas dla naszej szkolnej społeczności. Celem, który Pani Beatka sobie wyznaczyła miało być 
"pokrzepienie serc" w tym niezwykle trudnym dla nas czasie. Pani Beata zapytała mnie także czy bylibyśmy zainteresowani 
kontaktem i współpracą z jej szkołą, co dałoby nam możliwość wymiany doświadczeń dotyczących - między innymi zagadnień 
związanych z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska naturalnego. W połowie marca kiedy przesyłka z Polski do nas dotarła, cały 
świat coraz bardziej pogrążał się w tragedii związanej z pandemią koronawirusa, która dotknęła praktycznie każdy zamieszkały przez 
człowieka kontynent. Niedawno dopiero udało mi się znaleźć więcej czasu, aby na spokojnie usiąść, przyjrzeć się dokładnie i z uwagą 
przeczytać otrzymane z Radłowa materiały. Muszę przyznać, że szczerze i głęboko wzruszyłam się czytając życzenia zarówno od 
dzieci jak i od nauczycieli. Pani Beatka i jej dzieciaki włożyły w to ogrom pracy oraz serca... 
Są tam własnoręcznie narysowane (zresztą przepięknie) kartki z misiem Koalą i nie tylko. Są również kartki z życzeniami dla każdego 
z nauczycieli z osobna, których niestety nie zdążyłam im jeszcze przekazać, ponieważ koronawirus pokrzyżował nam wszystkim 
plany, wszystko tak szybko się potoczyło i szkoła została nagle zamknięta... 
Wśród przesłanych materiałów jest także przepiękny wiersz dla nas dedykowany - zresztą przeczytajcie go sami – gwarantuję 
mooooc wzruszeń, ciepłych i serdecznych myśli, a może i łez wzruszenia...  

Wnioski, które niejako samoistnie nasunęły mi się po lekturze wszystkich nadesłanych materiałów związane są przede wszystkim z 
tym, iż PRAWDZIWE DOBRO wciąż na świecie istnieje i ma się wcale nie najgorzej, a dowodem na to są dziecięce serca pełne 
współczucia i empatii dla nieszczęścia, które spotyka drugiego człowieka. Chylę nisko czoła przed pracą Pani Beatki, Dyrekcji i całego 
Grona Nauczycielskiego ze Szkoły Podstawowej w Radłowie, którzy oprócz przekazywania dzieciom wiedzy związanej z 
nauczaniem przedmiotowym wpajają im także wartości moralne i etyczne.  

Szczerze i z całego serca gratulujemy Wam Wszystkim Kochani! 

Życzymy Wam wytrwania, 
cierpliwości, a przede wszystkim 
dużo dobrego zdrówka i nadziei 
w tych trudnych czasach. Na 
koniec prosimy o przekazanie 
gratulacji i gorących słów 
wdzięczności wszystkim tym 
dzieciom, które bezpośrednio 
włączyły się w przygotowanie 
przesyłki dla nas. Dzieciaki – 
jesteście naprawdę wspaniałe! 
DZIĘKUJEMY z głębi naszych serc! 
Życzymy Wam samych sukcesów 
w przyszłości – zresztą po tym co 
nam przesłałyście wygląda na to, 
że na sukces jesteście po prostu 
skazane! 

Obiecujemy, że wkrótce znowu 
od nas usłyszycie :) 

Ślemy moc cieplutkich 
pozdrowień, 

Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele z 
Polskiej Szkoły Sobotniej w Macarthur 



W poniedziałek 18 maja 2020 

wspominaliśmy 100. rocznicę 

urodzin naszego Wielkiego Rodaka 

- Świętego Jana Pawła II. W Polsce 

tego dnia odbyło się wiele 

okolicznościowych koncertów i 

uroczystości mających na celu 

uczczenie pamięci tej ze wszech 

miar wyjątkowej Osoby. Także i my 

– społeczność Polskiej Szkoły 

Sobotniej w Macarthur 

wyraziliśmy naszą wdzięczność za 

dar życia Karola Wojtyły poprzez 

wykonanie pięknych ramek do 

portretu naszego Wielkiego 

Świętego. Za tę kolejną już - piękną 

inicjatywę dziękuję Pani Cecyli 

Macioch.  

Ja sama zaliczam się do pokolenia 

JP II. Pozwólcie więc, że podzielę 

się z wami kilkoma ciepłymi 

wspomnieniami dotyczącymi tej niezwykłej Postaci. Miałam 7 lat kiedy Karol Wojtyła został powołany na Stolicę Piotrową. Pomimo 

tego, że byłam wtedy małym dzieckiem pamiętam dokładnie relację telewizyjną z tego wydarzenia. Telewizory były wtedy w 

większości czarno-białe z jedynie dwoma dostępnymi programami, ale samo wydarzenie wyboru pierwszego w historii 

Słowiańskiego Papieża wykraczało poza jakiekolwiek ludzkie ograniczenia, oczekiwania i wyobrażenia. Chyba to, co z tego czasu 

najbardziej utkwiło mi w pamięci to reakcje dorosłych - w tym mojej nieżyjącej już babci, mojej mamy, cioć, wujków i całej rodziny... 

Chociaż sama niewiele z tego wtedy rozumiałam pamiętam do dziś ich łzy wzruszenia, pamiętam widok ich przejętych twarzy 

zapatrzonych w odbiorniki telewizyjne i podniosłe słowa, którymi komentowali to niezwykłe wydarzenie. Po prostu instynktowinie 

wiedziałam, że oto na moich oczach dzieją się rzeczy niezwykle ważne, takie które przejdą do historii. Ten moment, ta chwila, ten 

absolutnie niezwykły październikowy wieczór przy czarno-białym telewizorze w otoczeniu mojej rodziny, zapisał się w sposób 

wyjątkowy nie tylko w mojej pamięci, ale także w moim sercu. Praktycznie odkąd sięgam pamięcią, począwszy od mojego 

dzieciństwa, poprzez beztroskie lata młodości, a potem dorosłego życia jako matki i żony - ON był jego częścią. Pontyfikat Jana 

Pawła II trwał 27 lat i był jednym z najdłuższych pontyfikatów w historii Kościoła. W momencie kiedy Jan Paweł II odchodził do Domu 

Ojca ja miałam 34 lata i byłam już wtedy mamą czwórki dzieci. Wraz z Jego odejściem zamknął się w jakimś sensie pewien etap w 

moim życiu... Bardzo trudno było pogodzić się z myślą, że nie ma Go już z nami w tym ludzkim wymiarze. Pewno niełatwo będzie to 

zrozumieć, ale miałam jakieś takie przeświadczenie, że On będzie z nami ZAWSZE... W ciągu tych 27 lat na moich oczach zmieniała 

się sytuacja polityczna Polski i całej Europy Wschodniej. Nie sposób dzisiaj przecenić roli Jana Pawła II w wydarzeniach, których sama 

byłam świadkiem. Papież Pielgrzym zmienił swoim niezwykłym życiem oblicze naszego świata... Dziękuję dzisiaj Dobremu Bogu, że 

dane mi było żyć i uczyć się od tego niezwykłego Człowieka. Jego nauczanie, humor, a przede wszystkim miłość do Boga i drugiego 

człowieka pozostaną z nami na zawsze. On tak naprawdę nigdy nie odszedł – On wciąż tutaj znami JEST... 

Jesteśmy Pokoleniem Jana Pawła II, a on całym swoim życiem uczył nas, że „musimy od siebie wymagać, nawet jeśli inni od nas nie 

wymagają” i tę wspaniałą spuściznę przekazywać naszym dzieciom. 

Święty Janie Pawle II – Módl się za nami! 



Przypuszczam, że nikt z nas nie pamięta takich obchodów jednego z najpiękniejszych i najcieplejszych 

świąt w roku. Dzień Matki w roku 2020 z całą pewnością zapisze się w historii życia każdego z nas w 

sposób wyjątkowy. Bo czyż są wśród nas tacy, którzy pamiętają, abyśmy nie mogli tego dnia pojechać z 

wizytą do naszych mam, ucałować je i wyrazić wdzięczność za ich trud i serce? COVID –19 odizolował 

nas od naszych najbliższych i przewrócił nasze życie do góry nogami. Wielu spośród nas odczuwa 

boleśnie konsekwencje przymusowego pozostawania w domach i trudno jest nam zaakceptować 

narzucone nam zasady. Jest jednak wiele innych sposobów wyrażania miłości i troski o tych, których 

kochamy. Zachęcam Was do częstych rozmów telefonicznych z Waszymi rodzicami, którzy (zwłaszcza 

jeżeli chodzi o osoby starsze) niejednokrotnie czują się samotni i odizolowani od społeczeństwa.  

Poniżej przesyłam Wam składankę zdjęć z Dnia Matki 2020. Widać na niej uśmiechnięte buzie naszych 

drogich szkolnych mam razem z ich pociechami. Niech radość bijąca z tych zdjęć wynagrodzi wszelkie 

smutki, które spadły na nas wraz z pademią koronawirusa. Bądźcie dobrej myśli—jestem pewna, że 

Dzień Matki w roku 2021 świętować będziemy z wielkim hukiem i radością czego i sobie i Wam 

wszystkim życzę :) 



Po długiej przerwie musieliśmy się do siebie na nowo przyzwyczaić, tzn. przypomnieć sobie imiona nauczycieli i kolegów w grupie, 
a także zasady zachowania się w klasie oraz na podwórku szkolnym. Podczas pierwszego spotkania powtórzylismy materiał 
przerobiony podczas I kwartału: 
 Ćwiczenia grafomotoryczne (rysowanie ołówkiem po śladzie) 
 Rozwijanie umiejętności odbioru i zrozumienia literatury dziecięcej (głośne czytanie dzieciom bajek lub wierszy). 
Kolejne przerabiane tematy to: 
 Świat zawodów. 
 Pory roku ze szczególnym uwzględnieniem ZIMY. 
 Zwierzęta domowe. 
Głównym celem tematu ZWIERZĘTA DOMOWE było zapoznanie dzieci ze sposobami wyrażania szacunku naszym domowym 
pupilom takim jak: kot, pies czy rybki w akwarium oraz odpowiedniego opiekowania się nimi. Podczas lekcji przedszkolaki wcielały 
się w role różnych zwierząt oraz naśladowały ich głosy. Podczas zajęć plastycznych wykonaliśmy wspólnie nasze ulubione 
zwierzątko. 
Głównym założeniem tematu związanego ze ŚWIATEM ZAWODÓW było poszerzenie wiedzy dzieci o tym, czym w swojej pracy 
zajmują się dorośli. Z moich obserwacji wynika, że małe dzieci (3-5 lat) żywo interesują się tym jaką pracę wykonują ich rodzice, 
starsi kuzyni czy dziadkowie. Dzieci z entuzjazmem opowiadają jaką pracę wykonują ich mama czy tata i naśladują taki czy inny 
zawód w czasie swoich zabaw z rówieśnikami.  
Kolejnym przerobionym tematem było utrwalenie charakterystycznych cech dla każdej z czterech pór roku w oparciu o analizę 
ilustracji „CZTERY PORY ROKU”. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom ile i jakie mamy pory roku oraz po czym możemy 
prawidłowo kazdą z nich rozróżnić i rozpoznać (warunki pogodowe, procesy zachodzące w przyrodzie, noszenie odpowiedniego 
ubrania).  
 

Elżbieta Purchała / Ewelina Cini 
 
 

  



Po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa z entuzjazmem wróciliśmy do szkoły na ostatnie 
cztery soboty drugiego kwartału. Na twarzach dzieci malowała się radość ze spotkania swoich kolegów i 
koleżanek, których tak długo nie widzieli. 
W klasie I dzieci poznały kolejno pięć zaczarowanych literek, wśród których znalazły się: E, Ó, U, P, Y. Myślę, że 
największy kłopot spawiały chłopcom i dziewczynkom litery „Ó” i „U”.  Nie jest łatwo zrozumieć dlaczego literę, 
którą można zapisać na dwa różne sposoby wymawiamy dokładnie tak samo. Dla naszych podopiecznych to 
dopiero początek przygody z tą zaczarowaną i czasami sprawiającą problemy literą. W czasie lekcji 
opowiadaliśmy sobie jak powstaje miód. Padały pytania typu: Gdzie mieszkają pszczoły? Czy pszczoły mają 
swoją królową? Co robią pszczoły w zimie? Czy miód jest słodki, kwaśny czy gorzki? Czy i dlaczego powinniśmy 
dbać o pszczoły?  
Podczas wprowadzenia litery „P” oczami wyobraźni widzieliśmy „padający śnieg”, o którym śpiewaliśmy w 
piosence „Zima, zima, zima”. Opowiadaliśmy sobie o pingwinkach, które są ptakami i bardzo lubią zabawy na 
śniegu. Chowaliśmy się razem pod dużym parasolem, aby schronić sie przed padającym (na niby) mocno 
śniegiem. Były także zabawy ruchowe w pociąg w rytm znanej wszystkim piosenki „Jedzie pociąg z daleka”. 
To były naprawde pracowite i niezwykle interesujące cztery soboty w naszej polskiej szkole. Z radością czekamy 
na następne spotkanie z uczniami klasy „0” i I w kolejnym kwartale roku szkolnego 2020. 
 

Bernadeta Kawa / Urszula Kościańska 
 
 

  



W drugim, bardzo krótkim kwartale bieżącego roku, uczniowie klasy II i III poznali kolejne dwuznaki w 

polskim alfabecie. W pierwszej kolejności był to dwuznak „sz” a następnie „cz”. Dzieci z entuzjazmem 

starały się wypowiadać trudne czasami fonetycznie wyrazy takie jak: czapka, szalik, szumi, czas, poszli, 

czekali i tym podobne. W trzecią sobotę drugiego kwartału rozpoczęliśmy przygodę ze zmiękczeniami. 

Pierwszym poznanym zmiękczeniem było „ś” i „si”. Dużą uwagę przywiązywaliśmy do nauki czytania, a 

także budowania prostych i bardziej złożonych zdań z poznanymi wyrazami, w których występowała 

nowo poznana głoska. Uczniowie dopasowywali także obrazki ilustrujace wyrazy z poznanymi głoskami 

do podpisanych karteczek. To była świetna zabawa! Dzieci wspaniale radziły sobie z przyswajaniem 

nowego konceptu jakim było zmiękczanie litery „s” albo przez kreseczkę albo przez literę „i”. Potrafiły 

przy tym rozróżnić, w ktorych wyrazach trzeba zastosować poznane zmiękczenia. Dużą pomocą w nauce 

poprawnego wypowiadania tych głosek była nauka piosenki „Siała baba mak”. Mieliśmy dużo radości 

przy śpiewie tej znanej polskiej piosenki. 

Do zobaczenia w trzecim kwartale :) 

 

 Małgorzata Jagodzińska 
 
 

  



W drugim kwartale bieżącego roku szkolnego uczniowie najstarszej klasy: 
 

 Dokończyli wykonanie plakatów "Jak być zdrowym". Dziewczynki i chłopcy robili burzę mózgów 
wyliczając wszystko to, co służy naszemu zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, a następnie pracowali 

w grupach nad plakatami promujacymi zdrowy styl życia. Kochane dzieci – Wasze prace były 
naprawdę rewelacyjne! Wierzymy mocno, że ta lekcja była nie tylko znakomitą okazją do 
wzbogacenia polskiego słownictwa, ale również poszerzyła Waszą wiedzę w jaki sposób każdy z nas 
powinien dbać o zdrowie swoje i innych ☺ 

 W czasie kolejnej soboty uczniowie przedstawili młodszym kolegom inscenizację wiersza Stanisława 

Jachowicza "Chory kotek". Rekwizyty do wiersza zostały wykonane przez dzieci w czasie zajęć w 
klasie. 

 Gromadzili słownictwo wokół tematu "Zima" w Polsce i w Australii. Uczniowie wspólnie z nauczycie-
lem „lepili” nawet bałwany. 

 Ćwiczyli odmianę rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej. 

 Każde z sobotnich spotkań kończyli śpiewem kanonu "Panie Janie". 
 

Do zobaczenia w kolejnym kwartale bieżącego roku ☺ 
 

       Grażyna Pakulska 

 
 

  



Myślę, że cieżko byłoby znaleźć kogoś kto nie lubi przerw miedzylekcyjnych. Ja w każdym 

razie nigdy nikogo takiego nie spotkałam. Przerwy to czas radości i wytchnienia i dla dzieci   

i dla nas nauczycieli. Poniżej znajdziecie składankę zdjęć, które udało mi się zrobić w czasie 

kilku przerw ubiegłego kwartału. Muszę przyznać, że przyglądanie się uczniom naszej 

szkoły, którzy wesoło się ze sobą bawią sprawia mi i pozostałym nauczycielom masę radości 

i satysfakcji. Widzimy jak zawiązują się przyjaźnie, a uśmiech i entuzjazm tych dzieci są po 

prostu zaraźliwe i udzielają się nam wszystkim - równocześnie nas motywując i dodając sił. 

Wierzę mocno, że wspomnienia tych przerw spędzonych na zabawie z rówieśnikami w 

naszej sobotniej szkole, zostaną w pamięci naszych podopiecznych na długie lata, a 

przyjaźnie, które się tu zawiązały przetrwają upływ czasu i nasze dzieciaki zabiorą je ze sobą 

w dorosłe życie.  



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/


https://www.gov.pl/web/australia/konsulat-generalny-rp-w-sydney
https://www.polishfederationnsw.com.au/
http://www.adsgroup.net.au/
https://goddenlawyers.com.au/
https://wid.org.pl/en/
https://www.senat.gov.pl/
https://aptwealth.com.au/
http://www.benefitlegal.com.au/
wspolnota-polska.org.pl

