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  Porządek i dyscyplina: 

a) Wszyscy uczniowie przyprowadzani są rano przez rodziców na 

pierwsze piętro i rozchodzą się z nauczycielami do swoich klas  

b) Po zajęciach lekcyjnych z tego samego miejsca są odbierani przez 

rodziców uczniowie od klasy 0 do XII 

c) Dzieci z przedszkola są odbierane ze swojej klasy.  Uprzejmie 

prosimy o NIE PRZYCHODZENIE za wcześnie.  Uwaga dzieci jest 

rozproszona, gdy rodzice „zaglądają przez szyby i machają do 

swoich pociech”.  

d) Zabrania się uczniom ze starszych klas grania w bilard i ping 

ponga podczas przerwy w sali, w której bawią się przedszkolaki. 

 

Przypominamy, iż zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Rodziców opłata za 

szkołę uległa zmianie w tym roku szkolnym.  Szczegółowe informacje u p. 

Renaty – skarbniczki lub p. Magdy – przewodniczącej komitetu. 

Od października zostały 

wprowadzone zmiany w 

opłatach za śniadanie;      

kiełbaski - $1.50, sok - 

$0.50, bułeczka - $0.50  

 

Zapraszamy wszystkich na naszą tradycyjną 

„szkolną kawę pod kościołem” w niedzielę 11 

listopada po mszach św. o godzinie 10:15 i 12:00 

do Kościoła Różańca Świętego na północy 

miasta.    
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Szanowni Państwo,  

Niezmiernie mi miło poinformować Państwa, iż uczennica Zosia Stefanicki zajęła III miejsce w Konkursie 

Olimpijskim w grupie wiekowej 14 -18 lat. Tym samym informuję, iż dyplom został wysłany 13 września br., a 

paczka z upominkami powinna zostać wysłana już w tym tygodniu.  

Poniżej załączam link do wyników owego konkursu: 

http://www.polska-szkola.pl/mod/forum/discuss.php?d=1142 

Łącząc wyrazy szacunku,  

Joanna Malinowska. 

Od 13 października rozpoczną się zajęcia w Kółku 

Plastycznym i Chórku Szkolnym.  Próby Teatrzyku 

Braci Grimm są bez zmian.  Aplikacje do wszystkich 

kółek zainteresowań są u kierowniczki. 

 

Przyjemności: 

Rada Parafialna przy Kościele Różańca Św. zaproponowała uczniom 

naszej szkoły opracowanie Logo do Biuletynu Kościelnego z okazji 

100–lecia naszej parafii. Informacje dotyczące konkursu u 

kierowniczki szkoły.  

 

http://www.polska-szkola.pl/mod/forum/discuss.php?d=1142
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WRZESIEŃ 

01 
Nie ma zajęć 

 

08 
Pierwsze zajęcia 
w klasach 

15 
Zajęcia w klasach 

22 
Zajęcia w klasach 
Pożegnanie Lata 

29 
Zajęcia w klasach 
 

 

PAŹDZIERNIK 

06 
Nie ma zajęć 
 

13 
Zajęcia w klasach 
 
 

20 
Zajęcia w klasach 

 

27 
Zajęcia w klasach 

 

LISTOPAD 

03 
Zajęcia w klasach 

 

10 
Zajęcia w klasach 
Dzień 
Niepodległości 
 

17 
Zajęcia w klasach 
 

24 
Zajęcia w klasach 
Wywiadówka 

 

 

GRUDZIEŃ 

01 
Zajęcia w klasach 

08 
Zajęcia w klasach 

15 
Zajęcia w klasach 
Koncert 
Świąteczny - 
Mikołaj 

22 
Nie ma zajęć 
Przerwa 
Świąteczna 

29 
Nie ma zajęć 
Przerwa 
Świąteczna 

STYCZEŃ 

05 
Nie ma zajęć 
Przerwa 
Świąteczna 

12 
Zajęcia w klasach 

19 
Zajęcia w klasach 
Dzień Patrona 

26 
Zajęcia w klasach 

 

LUTY 

02 
Zajęcia w klasach 
Konkurs A. 
Mickiewicza 

09 
Zajęcia w klasach 
Zabawa 
karnawałowa dla 
dzieci 

16 
Nie ma zajęć –  
długi weekend 
 

23 
Zajęcia w klasach 
Dzień Języka 
Ojczystego 

 

MARZEC 

02 
Dzień Skupienia 
w kościele 

09 
Zajęcia w klasach 
 

16 
Zajęcia w klasach 
Konkurs 
Recytatorski 

23 
Zajęcia w klasach 
 

30 
Nie ma zajęć 
Przerwa 
Wielkanocna 

KWIECIEŃ 

06 
Zajęcia w klasach 
Śniadanie 
Wielkanocne 

13 
Zajęcia w klasach 
 

20 
Zajęcia w klasach 
Wywiadówka 

27 
Zajęcia w klasach 
Pokaz Talentów 
 

 

MAJ 

04 
Zajęcia w klasach 

11 
Zajęcia w klasach 

18 
Nie ma zajęć 
Długi weekend 

25 
Zajęcia w klasach 
Koncert na Dzień 
Matki i Ojca/ 
Wystawa Prac 
Artystycznych 

 

CZERWIEC 

01 
Dzień Dziecka 
Wycieczka 

08 
Zajęcia w klasach 

15 
Zajęcia w klasach 

22 
Zakończenie 
Roku Szkolnego 
Świetlica szkolna 

29 
Wakacje!!! 
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          W czerwcu zakończyliśmy ponowny rok szkolny.  Świętowaliśmy to wydarzenie z powagą i radością. 

   Mieliśmy dużo zabawy kiedy nasz szkolny 

Teatr Braci Grimm przedstawił krótki 

fragment jednej ze swoich sztuk.  

 

Jak co roku nieskończona ilość nagród 

i dyplomów czekała naszych uczniów i 

oczywiście świadectwa.  Mimo tego 

nastroju radości i oczekiwania na 

wakacje, niektórzy z nas wzięli 

chwilkę czasu na refleksję, o czym 

świadczą zamieszczone poniżej słowa 

Kierowniczki naszej szkoły, Pani 

Krystyny Dembowskiej.    

                                                          

 

".......Nasza nietypowa szkolna jabłoń dojrzała. Rumiane, 

słodkie, większe i małe jabłuszka wpadły w ręce tych, którzy 

na nie zasłużyli. Roześmiane buzie uczniów świadczą, że 

warto było uczyć się pilnie i wytrwale...........Jeżeli ktoś nie 

rozumie o czym mówimy....zapraszamy do naszej szkoły. 

Wszystko wyjaśnimy i wprowadzimy w tainiki szkolnego 

systemu i tradycji........" 
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                               Klasa 0 żegna lato i wita jesień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawczyni: Iwona Gabryś 
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                                   Klasa druga uczciła początek jesieni wpaniałymi pracami artystycznymi. 

 

 

 

 

 

 

 

                Miquell  Luczkiewicz                                                                                   Emilia Sech 

 

 

Monika Klimaszewski  

 

 

 

                                 Natalia Hatko 

 

 

 

                            Konrad Pohorecki                          

                            

 

 Wychowawczyni: Bożena Gaciąg 
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  Uczniowie klasy ósmej napisali listy o tym co robili na wakacjach 

 

                   Drogi Antosiu! 

     Przepraszam Cię, że tak długo nie pisałem, ale byłem bardzo zajęty w trakcie  wakacji. 

     Moje tegoroczne wakacje spędziłem podróżując dookoła Alberty. W Albercie byłem w Banff, Jasper, 

Drumheller i Pigeon Lake. Jak byłem w Banff razem z moją rodziną, to wskoczyliśmy do kolejki górskiej. W 

Jasper moja rodzina i ja odwiedziliśmy moich znajomych. Widzieliśmy dwa piękne górskie kozły. W Drumheller 

poszedłem do muzeum z dinozaurami, a w Pigeon Lake pływałem, siedziałem w łódce i bawiłem się bardzo 

fajnie. 

     Miło spędziłem mój czas jak odwiedziłem British Columbię. Tam odwiedziłem: Penticton, Osoyoos, 

Summerland, Golden i Vancouver. W Vancouver byłem w oceanarium.  

     Chcę, żebyś wiedział, że miałem najlepsze wakacje na świecie. Pozdrawiam Cię serdecznie. 

                                                                                                                                                                   Olaf 

Olaf Leśniak 

 

           Drogi Jacku! 

     Przepraszam Cię, że tak długo do Ciebie nie pisałem - aż dwa miesiące. Przez całe wakacje byłem bardzo 

zajęty.  

     Przez pierwsze dwa tygodnie porządkowałem  swój pokój i malowałem z tatą płot. Potem  pojechałem do 

miasta Red Deer na obóz muzyczny. Tam uczyłem się lepiej grać na moim instrumencie muzycznym, który 

nazywa się obój. Jest to dosyć trudny instrument. Na pewno pamiętasz, że gram dopiero jeden rok i chcę Ci się 

pochwalić, że nowi instruktorzy bardzo docenili mój wysiłek, który włożyłem w to, żeby nauczyć się dobrze grać. 

Potem miałem dwa tygodnie leniuchowania w domu. Czytałem świetną książkę pod tytułem ,, Lightning Thief'' 

(polski tytuł to ,,Złodziej Piorunów''). Bardzo Ci ją polecam. Nie wiem czy już przetłumaczyli ją na nasz język. 

Potem znowu miałem wyjazd na kolonie do stanicy ,,Kopernik'', bardzo blisko Garner Lake. Nie masz pojęcia, 

jak tam było fajnie. Spaliśmy w barakach w środku lasu. Była tam też wielka polana, gdzie graliśmy w piłkę i 

robiliśmy różne zawody. 

     Pozdrawiam Cię gorąco i czekam na Twój list. 

                                                                                                                                                                         Antoni 

Antoni Stefanicki 
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                 Droga Emilio! 

     Przepraszam Cię, że tak długo nie pisałam, ale byłam bardzo zajęta w trakcie ostanich wakacji. 

     Moje tegoroczne wakacje spędziłam w Polsce. Byłam w Zamościu, Lublinie i Krakowie. Byłam w Polsce dwa 

tygodnie, a później pojechałam do Pragi na tydzień, bo musiałam tańczyć z zespołem, w którym występuję od 

dwóch lat. Ten zespół nazywa się " Mazur" i występuje w nim wiele moich kolegów i koleżanek. Jak byłam w 

Krakowie, to pojechałam zobaczyć kopalnię soli w Wieliczce i kupiłam sobie konia wyrzeźbionego w soli. Bardzo 

podobała mi się kaplica Św. Kingi wykuta w soli. Jeszcze widziałam Wawel, gdzie widziałam groby naszych 

królów i bohaterów narodowych. Widziałam też Smoczą Jamę, gdzie przed wiekami mieszkał smok. 

     Pozdrawiam Cię serdecznie; napisz do mnie szybko. 

                                                                                                                                                               Angelica 

Angelica Hliwa-Mediuk 

 

Wychowawczyni: Katarzyna Fąfrowicz 

 

 

 

Klasa jedenasta realizowała temat zajęć "Poznajemy Siebie". W tym celu uczniowie w ramach ćwiczeń w 

pisaniu wypełniali ,,nietypową ankietę''. Oto przykłady niektórych z nich: 

 

Poznajemy siebie - Ankieta - Klaudia Razniak 

1  Nigdy nie przestanę marzyć o: swojej farmie 

2  Nie mogłabym żyć bez:  Jezusa 

3  Sens życia odnajduję w : mojej mamie 

4  Najchętniej spędzam czas w: gronie rodzinnym 

5  Lubię plotkować o: nowych trendach, stylach, itp. 

6  Moim największym sukcesem: 

     - jest: bycie kim jestem i dawanie z siebie wszystkiego 

     - było: przybycie i zamieszkanie w Kanadzie 

     - będzie: bycie okolaryngologiem 
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7  Z chęcią podejmuję ryzyko gdy: mam nóż na gardle i gdy chodzi o odkrycie nowych zdolności 

8  Największy strach wzbudzają we mnie: osy 

9  Najbardziej irytują mnie: wczesne pobudki i raptowne zmiany planów 

10 Najgorzej radzę sobie  z: byciem cierpliwym 

11 Nie cierpię osób, które: kichają i kłamią 

12 Na świecie nie powinno być: pieniędzy 

13 Na świecie powinno być więcej: godności i miłości 

 

Poznajemy siebie - Ankieta - David Rybak 

1  Nigdy nie przestanę marzyć o: kosmosie 

2  Nie mogłabym żyć bez: sportu i gier elektronicznych oraz internetu 

3  Sens życia odnajduję w : myśli, żeby żyć każdy dzień jak by był ostatni  

4  Najchętniej spędzam czas : grając w różne gry sportowe 

5  Lubię plotkować o: muzyce 

6  Moim największym sukcesem: 

     - jest: zdobycie nagród grając w piłkę nożną 

     - było: grać w dobrej, a może najlepszej lidze sportowej 

     - będzie: zostaćdobrym chirurgiem 

7  Z chęcią podejmuję ryzyko gdy: ktoś jest w niebezpieczeństwie - kim się opiekuję 

8  Największy strach wzbudzają we mnie: pająki 

9  Najbardziej irytuje mnie: kiedy ludzie mi nie ufają 

10 Najgorzej radzę sobie  ze: znalezieniem czasu w ciągu dnia dla siebie 

11 Nie cierpię osób, które: są sztuczne  stereotypowe 

12 Na świecie nie powinno być: głodu 

13 Na świecie powinno być więcej: radości 

Wychowawczyni: Violetta Stryjski 


