
Greetings from the [Name] Family! 

Witam Was najnowszym wydaniem szkolnego biuletynu. 
W minionym kwartale uczniowie każdej z klas, pod czujnym okiem nauczycieli pracowali inten-
sywnie nad rozwojem języka polskiego. Nasi najmłodsi uczniowie z grupy przedszkolnej stopniowo 
oswajają się z nowym otoczeniem oraz ze swoimi kolegami z grupy. Miło jest zobaczyć jak wspólnie 
z Panią Elą rozwijają zdolności poznawcze i motoryczne w czasie zabawy połączonej z nauką. 
Kochane Maluchy - witamy Was cieplutko wśród nas! Bardzo liczna klasa „0” i I (Hurrrrrraaaa – jest 
nas aż 20!), każdego tygodnia poznaje kolejną, zaczarowaną literkę polskiego alfabetu. W oparciu o 
poznane na lekcji wyrazy układają zdania i stopniowo rozszerzają polskie słownictwo. W klasie Pani 
Małgosi też dużo się działo. Dzieciaki powtórzyły cały alfabet i pilnie ćwiczyły naukę czytania poz-
nając stopniowo niełatwe dla nich zmiękczenia i dwuznaki. Pani Małgosia wykorzystuje do tego 
niedawno otrzymane z Polski gry edukacyjne np: zabawa w sklep „Idziemy na zakupy”. Nasi – bar-
dzo już poważni - najstarsi uczniowie, pod czujnym okiem Pani Basi Magolan rozszerzają polskie 
słownictwo, a także budują więź z krajem pochodzenia ich rodziców i dziadków w oparciu o polskie 
podania i legendy. Uczniowie w czasie zajęć rozwijają także swoją znajomość zagadnień związanych 
z geografią Polski. Wykorzystują do tego nowo otrzymaną z Polski (za pośrednictwem ORPEG-u) interaktywną grę planszową.  

Atmosfera w każdej z klas pełna jest pozytywnej energii, a czas wypełniony intensywną pracą nad rozwojem języka. Jestem ogromnie zbudowana 
entuzjazmem i pozytywnym podejściem do nauki, które demonstrują nasi podopieczni.  

Dużo się dzieje w naszej polskiej szkole! Z radością witamy ponownie wśród nas naszą Playgrupę. Nasze „Pracowite Pszczółki”, pod okiem absolut-
nie wyjątkowej Pani Kingi, każdego tygodnia robią wspólnie coś ciekawego i interesującego. Był ogromnie widowiskowy „wybuch wulkanu”, była 
legenda „O Smoku Wawelskim”, była kolorowa i barwna „Łowiczanka”. A wszystkich nas łączą wesołe przerwy wypełnione wspólną zabawą i    
radosnym śmiechem bawiących się dzieci. Nawiązują się nowe przyjaźnie, które mam nadzieję pozostaną z nimi na zawsze. Dzięki ofiarnemu sercu 
Pani Dominiki Smutek, dzieci mają także do zabawy fajny sprzęt sportowy, którym z przyjemnością się bawią. Jednym słowem jest rodzinnie, 
wesoło i ciekawie! Gorąco zapraszamy do naszej szkoły nowych uczniów i nowe rodziny!  

Wraz z rozpoczęciem nowego kwartału Departament Edukacji działaący w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia w NPW, wydał listę          
zaktualizowanych przepisów dotyczących COVID19. A oto one: 

● Uczniowie nie podlegaja obowiązkowi dystansu społecznego. 

● Dystans społeczny nauczycieli i personelu pomocniczego na dzień dzisiejszy jest zalecany, ale nie wymagany. 

● Zniesione zostały szczegółowe ograniczenia dotyczące zajęć śpiewu, tańca i przedstawień teatralnych. 

● Brak ograniczeń dotyczących ilości osób przebywających w biurach I sekretariatach. 

● Biorąc pod uwagę złagodzenie wcześniejszych obostrzeń, szkoła musi skupić się na dokładnym prowadzeniu dokumentacji, aby ułatwić 
śledzenie kontaktów w przypadku wybuchu epidemii (QR Kod). 

● Brak ograniczeń dotyczących pracy grupowej lub jakichkolwiek zajęć szkolnych. 

● Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły muszą logować się każdego dnia za pomocą QR Kodu. 

Najnowsze dyrektywy stanowią uzupełnienie bieżących, standardowych zaleceń dla wszystkich rodzin, które obejmują: 

● Nie posyłanie dziecka do szkoły, gdy źle się czuje, nawet z bardzo łagodnymi objawami. 

● Natychmiastowe poinformowanie szkoły jeśli dziecko przebywa na kwarantannie lub przechodzi testy i poinformowanie szkoły o wyniku  
testu w kierunku koronawirusa. 

● Przed powrotem dziecka do szkoły, rodzic bądź opiekun musi przedstawić szkole negatywny wynik testu w kierunku koronawirusa. 

Bernadeta Kawa 
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WAŻNE DATY W  
DRUGIM KWARTALE 

 03/05 230 Rocznica 
Konstytucji 3 Maja 

 09/05  Dzień Matki 

 01/06  Międzynarodowy 
Dzień Dziecka 

 19/06 ; 26/06 Spotkania 
rodziców z nauczycielami 

 26/06  Ostatnia sobota 
drugiego kwartału 
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 Nareszcie w szkole! Po długim okresie oczekiwania spowodowanego pandemią koronawirusa, zajęcia 
w naszej szkole wznowiła Playgrupa „Pracowite Pszczółki”. Nasze najmłodsze i najsłodsze pociechy pod 
czujnym okiem swoich mam, tatusiów i babć, z ogromnym entuzjazmem rozpoczęły ten rok szkolny od 
zaznajomienia się ze szkolnym podwórkiem, placem zabaw i klasą lekcyjną, w której odbywają się  
zajęcia playgrupy. Pani Kinga, która koordynuje zajęcia „Pracowitych Pszczółek”, na pierwsze zajęcia 
przyniosła do szkoły makietę wulkanu, który w spektakularny i bardzo widowiskowy sposób wyrzucał      
z siebie różnokolorową lawę. Maluchy piszczały z radości obserwując te wesołe pokazy. Na kolejnych 
zajęciach Pani Kinga opowiedziała maluchom Legendę „O Smoku Wawelskim”, a swoją opowieść          
zilustrowała  serią zalaminowanych obrazków, które przykuwały uwagę słuchających dzieci. W czasie 
zajęć maluchy przy pomocy rodziców wykonały małe smoki „ziejące ogniem”. Tydzień później na 
zajęciach pojawił się jeden z naszych tatusiów z gitarą. Było więc radosne śpiewanie dziecięcych hitów 
takich jak „Stary niedzwiedź mocno śpi” czy „Jedzie pociąg z daleka”. Nasz śpiewający tatuś nie był 
jednak jedyną osobą grającą na instrumencie. Maluchy dzielnie akompaniowały mu na tamburynach, 
cymbałkach, grzechotkach i trójkoątach. Ostatnie dwie soboty poświęcone zostały tradycjom wielkano 
-cnym. Dzieci wykonały małą Łowiczankę w kolorowej spódniczce i malowały wielkanocne pisanki.          
W naszej Playgrupie jest radośnie ciekawie i wesoło! Zapraszamy Rodziców z maluszkami do wspólnej 
zabawy!  



ZAPRASZAMY serdecznie wszystkich 

zainteresowanych nauką języka polskiego    
w sobotnie poranki do naszej szkoły. 
Koordynatorem tego projektu jest Pani    
Edyta Storos. Rozpropagujcie proszę infor-
mację o spotkaniach wśród rodziny, 
przyjaciół i znajomych. Chyba nie muszę      
nikogo przekonywać, że w języku polskim 

można się naprawdę zakochać :) 

W sobotę 27 lutego 2021 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 2020.  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 Helenie 

Kokoszka, naszemu Administratorowi, która swoją funkcję pełniła od momentu założenia szkoły, za jej wyjątkowo 

sumienną i dokładną pracę. Dziękujemy także Pani Agnieszce Godden, która przez ostatnie dwa lata pełniła funkcję 

Zastępcy Przewodniczącego i z powodu zmiany miejsca zamieszkania nie może pełnić swojej funkcji. Zarówno Pani 

Helena jak i Pani Agnieszka były niezwykle cennymi filarami naszej szkoły. Ogromnie cenię sobie ich profesjonalizm i 

wsparcie jakiego nieustannie od nich doświadczam.  

W tym momencie chciałabym z radością powitać w naszym gronie dwóch nowych członków Komitetu Rodzicielskiego—

Panią Kingę Pacione oraz Panią Jolantę Rybuś. 

A oto pełny skład na rok 2021, który jest 

ciałem nadzorującym działalność naszej szkoły: 

    Dominika Herdzik 

   Kinga Pacione 

             Anna Nowicka 

   Bernadeta Kawa 

                   Hanna Beshai 

                       Jolanta Rybuś 

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 imieniu Zarządu Zrzeszenia 
Nauczycieli Polskich w NPW 
zachęcam do wzięcia udziału  
w  kolejnym konkursie. 

 Mamy ogromną nadzieję, ze 
nasi kochani i utalentowani 
uczniowie wezmą w nim 
udział. 

Ponadto, bardzo prosimy o 
rozpropagowanie konkursu 
wśród swoich znajomych, 
przyjaciół, byłych uczniów, 
byłych nauczycieli. 
 

Tradycyjnie 

zachęcamy 

do zakupu 

świeżego 

chleba, 

pączków i 

drożdżówek. Równocześnie dziękuję 

naszym kochanym mamom  za pomoc 

w sprzedaży tych smakołyków.  

Dzień Mamy i Babci 

W sobotę 9 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 ! 



  Mobile: 0439413982 ;                                  
Klasy IV, V, VI   Email: bmagolan@hotmail.com 

 Mobile: 0416431344 ;                     
Klasy II i III   Email: margaretjj60@hotmail.com 

               Mobile: 0431267748 ;                                
Grupa Przedszkolna                Email: eluniapurchala@hotmail.com 

Mobile: 0416934688                                            
Zajęcia wyrównawcze  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.  

 

Od początku lutego 2019 
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 ontakt 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 6-go lutego zainaugurowaliśmy kolejny rok szkolny w Polskiej Szkole Sobotniej w Macarthur. O godzinie 9:00 rano w 
kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia w Eagle Vale została odprawiona Msza Święta w intencji uczniów naszej szkoły. 
Pod przewodnictwem ks. Edmunda Budziłowicza modliliśmy się wspólnie o Boże błogosławieństwo dla całej naszej szkolnej 
społeczności. Po zakończonej Mszy św. Pani Bernadeta Kawa przywitała wszystkich zebranych oraz przekazała kilka ważnych 
informacji dotyczących działania placówki. Ostatnim punktem dnia było pożegnanie jednej z naszych wspaniałych nauczycielek - Pani 
Grażynki Pakulskiej, która z powodów osobistych nie jest w stanie kontynuować nauczania w naszej szkole w bieżącym roku 
szkolnym. Dziękujemy Pani Grażynce za jej ciężką pracę i wsparcie, jakie okazała zarówno mi jak pozostałym nauczycielom w ciągu 
ostatnich dwóch lat. Droga Grażynko - jestem absolutnie przekonana, że Twoi uczniowie z sentymentem wspominać będą Twoja 
fantastyczną postawę i absolutnie wyjatkową  etykę pracy oraz wszystkie niesamowite rzeczy, których nauczyli się w czasie lekcji w 
klasie. Z ogromną radością witamy nowego nauczyciela połączonej klasy IV, V i VI - Panią Barbarę Magolan. Pani Basia Magolan jest 
nauczycielem z wieloletnim stażem i doświadczeniem w pracy z dziećmi. Jestem głęboko przekonana, że będzie ogromnym 
wsparciem naszego zespołu. Pierwsze po wakacjach spotkanie z dziećmi w klasach odbyło się w sobote 13 lutego. Jakże miło było 
zobaczyć uśmiechniete i opalone buźki dzieci, które z radością witały się nawzajem po długiej przerwie. Nasza szkoła wspiera nie 
tylko naukę języka ojczystego, ale także pracuje nad rozwojem pięknych przyjaźni, które tu się zawiązują. Tego dnia nauczyciele 
przywitali swoje klasowe rodziny, po czym jak co roku przekazali dzieciom zasady zachowania się w klasie i w czasie przerw. 
Bezpieczeństo naszych podopiecznych jest naszym priorytetem. Drodzy uczniowie, nauczyciele i rodzice życzę nam wszystkim, aby na 
koniec roku wszyscy szczęśliwie dotarli do celu i poczuli radość z dobrze wykonanego zadania!     



W sobotę, 27 marca 2021, w Polskiej Szkole Sobotniej w Macarthur odbył się apel wielkanocny, którego celem było 

zaprezentowanie niezwykle bogatych i pełnych koloru polskich tradycji i zwyczajów związanych z obchodami Świąt 

Wielkanocnych.  

O godzinie 11:30 rozpoczęliśmy oficjalne świętownie wielkanocnego apelu. Tym razem odbył się on na świeżym 

powietrzu. Pogoda nam dopisała. Rano – na dzień dobry - powitało nas pięknie uśmiechnięte, jesienne słoneczko. Miłą 

wizytę tego dnia złożyli nam Pan Adam Gajkowski  - Prezydent Federacji Polskich Organizacji w NPW oraz Pani Jolanta 

Żurawski – wieloletni Manager Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy”. Z radością przyglądałam się z jednej strony licznie 

zebranym tego dnia rodzicom, dziadkom i przyjaciołom naszej szkoły, a z drugiej prawie piędziesięcio osobowej grupie 

pięknie i świątecznie wystrojonych uczniów naszej szkoły. Wszyscy uczniowie ubrani byli w stoje narodowe sprowadzone 

z Polski pod koniec ubiegłego roku. Stroje te zakupione zostały po części z Grantu „Stronger Communities”, a po części z 

własnych środków. Dzieci prezentowały się naprawdę widowiskowo w ich nowych strojach. Jestem pewna, że jeszcze nie 

raz będziemy mogli pokazać się publiczności - podczas apeli i innych wydarzeń - w tych przepięknych strojach.                       

Po krótkim powitaniu wszytkich przybyłych na naszą uroczystość gości - przyszedł czas na występy dzieci. Rozpoczęliśmy 

od śpiewu naszej szkolnej piosenki, która sama w sobie za każdym razem daje zarówno wkonawcom jak i słuchaczom 

dużo pozytywnej energii. Następnie uczniowie klasy IV, V i VI przedstawiali kolejno polskie wielkanocne tradycje i 

zwyczaje. Słowami malowali obrazy wielkanocnych palm, koszyczka ze święconką, niedzielnego, świątecznego śniadania 

oraz śmingusa-dyngusa w lany poniedziałek.  



Te słowne obrazy przeplatane były piosenkami. Pierwsza z nich nosiła tytuł „Skacze drogą zając”, a druga „Idą dzieci ze 

święconym”. Kolejnymi wykonawcami na scenie byli uczniowie klasy II i III, którzy do swojego występu wykorzystali 

gigantyczną pisankę z kartonu, którą sami przygotowali. Głównym bohaterem ich występu była oczywiście...pisanka. 

Następnie zaśpiewaliśmy wspólnie kolejną piosenkę pod wiele mówiącym tutułem „Pisanki, pisanki, jajka malowane”. Po 

klasie II i III na scenie pojawili się uczniowie klasy „0” i I. Mali wykonawcy deklamowali 2 wesołe wierszyki. Pierwszy z nich 

nosił tytuł „Nasz Szaraczek Zając”, a drugi „Mówię wam, mówię wam – co ja z tym zającem mam”. Dzieci zachwyciły 

słuchaczy nie tylko tym, iż pieknie nauczyły się swoich tekstów, ale także swoją dziecięcą radością i malującym się na ich 

małych twarzyczkach uśmiechem. Nie był to jednak koniec występu klasy „0” i I. Po wesołych wierszykach przyszła kolej 

na równie wesoły taniec „Kaczuszki”. Chyba nie będę odosobniona w stwierdzeniu, że taniec ten stał się gwoździem 

całego występu. Ach – ileż było przy tym radości! Był to niezwykle barwny i energetyczny taniec, który dał wszystkim 

zebranym mnóstwo pozytywnej energii i radości.  

Ostatnim i myślę najsłodszym punktem apelu był występ naszych Przedszkolaczków. Dzieci razem z Panią Elą 

zaprezentowały taniec do piosenki „Nazywają mnie Poleczka”. Ach, ileż uroku, wdzięku i słodyczy jest w tych Maluszkach! 

Można na nie patrzeć bez końca :) 

Nie mogę w tym momencie pominąć bardzo ważnego elementu, którym był pięknie udekorowany stół wielkanocny. Był 

on niezwykle istotną częścią składową i równocześnie tłem do wszystkich występów. Pani Krysia Morawski już po raz 

kolejny zgodziła się go dla nas przygotować. Przepięknie udekorowany stół wielkanocny był dla dzieci i wszystkich nas 

zebranych tego dnia lekcją samą w sobie: lekcją bogatych polskich tradycji i zwyczajów związanych z obchodami świąt 

wielkanocnych. Jestem głęboko przekonana, że wspomnienia i obrazy stołu wielkanocnego zapadna głęboko w pamięć 

naszych podopiecznych.  

Po występach dzieci przyszedł czas na poczęstunek, który przygotowały dla nas nasze niezastąpione mamy z Komitetu 

Rodzicielskiego. Była oczywiście kawa, herbata i mnóstwo pysznego ciasta. Jestem ogromnie wdzięczna Paniom Dominice 

Smutek, Hani Beshai i Ani Nowickiej za ich wspaniałą postawę i pomoc. Był to także czas na spotkanie, rozmowę – czas na 

świąteczne życzenia. Atmosfera spotkania przepełniona była ciepłem i życzliwością. W czasie kiedy zgromadzeni na apelu 

goście spędzali czas na rozmowie uczniowie naszej szkoły ruszyli na poszukiwania czekoladowych jajeczek i zajączków. 

Była przy tym masa wrzawy i radości. Nad przebiegiem tej części dnia czuwała niezastąpiona Pani Hania Beshai, która te 

jajeczka zakupiła i zorganizowała wesołe poszukiwania. Haniu – ogromnie dziękujemy za radość, którą sprezentowałaś 

wszystkim dzieciom swoją inicjatywą. Dziękuję także gorąco naszym drogim sponsorom: Państwu Marysi i Markowi 

Strzemkowskim oraz Państwu Lucynie i Wiesławowi Paździorom za ufundowanie fantów na loterię.  

Podsumowując chciałabym za moim ulubionym poetą - Księdzem Janem Twardowskim życzyć „sobie i wszystkim po kolei 

radości wielkanocnej, która może trwać pomimo cierpienia, radości prawdziwie chrześcijańskiej, która trwa, nawet kiedy 

nas ogarną - czy małe, czy wielkie - tylko ludzkie noce.” 

Bernadeta Kawa 



Przerobione tematy w pierwszym kwartale to: 
• “Dzień Babci i Dziadka” – wykonaliśmy prezenty w postaci breloczków do kluczy. 
• „Zabawy karnawałowe” – dzieci przyniosły swoje kostiumy – próby samodzielnego ubierania się. 
• „Legenda o Smoku Wawelskim” – wyjątkowy gość – Pani Kinga Pacione. 
• „Części ciała” – lepienie sylwetki ludzkiej z plasteliny i utrwalenie poznanych części ciała. 
• „Tradycje wielkanocne” – malowanie jajek farbami. 
W minionym kwartale uczyliśmy się takich piosenek jak: „Baloniku mój malutki”, „Aaa – kotki dwa”, „Sto lat”, „Nazywają mnie 
poleczka”, „Stary niedźwiedź”, „Jedzie pociąg z daleka”. 
W każdą sobotę mamy również przygody z książką czyli czytanie dzieciom na głos. 
Biorąc pod uwagę to, iż gotowość do pisania jest bardzo ważną umiejętnością, którą każde dziecko powinno posiadać przed 
rozpoczęciem nauki pisania literek ćwiczyliśmy w pierwszym kwartale tego roku zdolności manualne przedszkolaków podczas zajęć 
usprawniających motorykę małą i dużą: 
• Rysowanie po śladzie, kolorowanie, malowanie, podczas którego zwracałam uwagę czy każde dziecko poprawnie trzyma 

ołówek, kredki czy pędzle. 
• Poprawne używanie odpowiednich nożyczek przeznaczonych dla 3-4 latków, układanie paluszków w nożyczkach (cięcie wałków 

z plasteliny, cięcie wzdłuż lini prostych, wycinanie obrazków z gazet). 
• Korzystanie z różnych technik plastycznych takich jak: wyrywanie, klejenie, malowanie, wycinanie, rysowanie itp. 
• Wykorzystywanie różnego rodzaju zabaw ruchowych wzmacniajacych palce: układanki, klocki, balony, bańki mydlane, praca z 

ciastoliną. 
Dziekuję naszym Przedszkolakom i Rodzicom za wzorową frekfencję w pierwszym kwartale. Z radością czekam na spotkanie z Wami 
w drugim kwartale :) 
 

  Elżbieta Purchała  



Pierwszy kwartał roku szkolnego 2021 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 starszymi   i młodszymi kolegami i koleżankami. Przedstawialiśmy się sobie 
nawzajem ze szczególnym uwzględnieniem nowych uczniów, starając się, aby czuli się w naszym gronie dobrze i 
bezpiecznie. Podczas kolejnych sobót wprowadzone zostały litery „O”, „A”, „I”, „L” i „M”. W czasie każdych 
zajęć poznawaliśmy nowe słowa w języku polskim i budowaliśmy zdania  w oparciu o poznane wyrazy. Dla 
przykładu - przy wprowadzeniu litery „I” reperowaliśmy igłą i nitką poprute spodnie oraz przyszywaliśmy 
oderwane guziki. 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 
póniejszym etapie rozwoju językowego każdego z dzieci. Wprowadzanie kolejnych liter powiązane zostało także 
z nauką znanych i popularnych wierszy takich jak: „Okulary” czy „Hipopotam”. Tematem ostatnich zajęć w 
pierwszym kwartale były polskie tradycje i zwyczaje związane z obchodami świąt Wielkanocnych, a 
kulminacyjnym punktem dnia był występ dzieci podczas Apelu i prezentacja wesołych, światecznych wierszyków 
oraz tańca „Kaczuszki”. Dziękuję za zaangażowanie i wsparcie rodziców w pierwszym kwartale bieżącego roku i 
z niecierpliwością oczekuję spotkania z uczniami klasy „0” i I w kolejnym kwartale.   
 

Bernadeta Kawa / Urszula Kościańska 
 

  



W tym roku szkolnym klasa druga liczy sześciu chłopców, a klasa trzecia dwie dziewczynki i trzech 
chłopców. Razem w połączonej klasie 2/3 jest jedenaścioro uczniów. Serdecznie witamy Panią 
Ewelinę Cini, która będzie pomagała uczniom w nauce czytania i pisania. W pierwszych dwóch 
tygodniach pierwszego termu powtórzyliśmy cały alfabet oraz utrwaliliśmy go poprzez ćwiczenia 
w pisaniu, czytaniu oraz przez różnego rodzaju zabawy i gry edukacyjne. Dzieci bardzo dobrze 
zapamiętały wszystkie podstawowe litery polskiego alfabetu, a klasa trzecia wszystkie 
zmiękczenia i dwuznaki poznane rok wcześniej. Gratulacje! W następnych tygodniach poznaliśmy 
samogłoski „ą” i „ę”. Następne poznane kolejno litery to: „h”, „ch”, „rz” i „ż”. W czasie zajęć 
śpiewaliśmy proste piosenki, a wśród nich: „Stary niedźwiedź mocno śpi”; „Pele, pele gąski do 
domu” oraz piosenki wielkanocne. Pod koniec termu uczniowie zapoznali się z polskimi 
tradycjami i obrzędami Wielkanocnymi. Dekorowaliśmy pisanki i robiliśmy inscenizację wiersza 
pt.: „Pisanka”. Pierwszy kwartał zakończyliśmy apelem Wielkanocnym. Pozdrawiam serdecznie i 
do zobaczenia w kolejnym kwartale.  
 
 Małgosia Jagodzińska 



W klasie 4-6 jest dziesięcioro dzieci. Jest to klasa o bardzo zróżnicowanym poziomie 
znajomosci języka polskiego. 
W związku z tym, że do klasy 4-6 doszla ubiegłoroczna klasa 3, pierwsze tygodnie minęły 
nam na poznawaniu siebie i naszych umiejętności językowych. 
Powtórzyliśmy nazwy miesięcy, pory roku, dni tygodnia. Nauczyliśmy się mówić o sobie, 
swoim wyglądzie, o swoich zainteresowaniach, o najbliższej rodzinie i ulubionych kolegach i 
koleżankach. 
Ten wyjatkowo krótki kwartał zakończył się Apelem Wielkanocnym, na który uczniowie 
klasy 4-6 przygotowali i przedstawili tekst i wiersz o tradycjach wielkanocnych. 
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować rodzicom i dziadkom za współudział i pomoc w 
przygotowaniu dzieci do apelu wielkanocnego oraz za współpracę podczas minionego 
kwartału. 
 

       Basia Magolan 
 

 
 



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/



