
Greetings from the [Name] Family! 

Witam Was najnowszym wydaniem szkolnego biuletynu. 
Miesiąc temu, kiedy kończyliśmy II kwartał bieżącego roku szkolnego, nikt się nie        
spodziewał, że za kilka dni znajdziemy się w sytuacji, którą pamiętamy aż nazbyt dobrze             
z ubiegłego roku. 

Pomimo, iż wiele miejsc pracy (w tym szkół) jest obecnie zamkniętych, nie powinniśmy 
tracić nadziei. Chociaż jesteśmy daleko od siebie, to przecież nadal jesteśmy sobie bliscy. 

W chwili obecnej priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony tym, którzy są 
najbardziej narażeni na negatywne skutki pandemii koronawirusa w naszych              
społecznościach. Będąc w izolacji nie powinniśmy zakładać, że jesteśmy pozostawieni 
sami sobie, lub że jest to ciąg utraconych szans. Patrząc wstecz na minione pół roku, 
uważam, że udało nam się je dobrze 
spożytkować i sensownie wykorzystać 
czas względnego spokoju i stabilizacji. 
W ciągu ostatnich dwóch kwartałów 
byliśmy w stanie prowadzić zajęcia 
płynnie i bez większych zakłóceń. Nasi 
uczniowie poznali nowe polskie słowa, 
nawiązali nowe przyjaźnie i poszerzyli 
swoją wiedzę nie tylko jak chodzi o 
język polski, ale także o  polską kulturę  
i tradycje. O ile obecna sytuacja jest 
trudna i wymagająca dla każdego z nas 
bez wyjątku, powinniśmy dobrze 
spożytkować czas i zaleźć sposoby, 
które pozwolą nam pogłębić więzi z 
naszymi dziećmi. Ponieważ przyszło 
nam żyć i pracować w czasie lockdowns, 
niezmiernie ważny jest optymizm i 
pozytywne nastawienie. Chwila obecna 
daje nam mimo wszystko wielorakie możliwości  pracy i wypoczynku, trzeba je tylko umieć dostrzec.  

Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że owszem jesteśmy od siebie odizolowani, ale nie oznacza to, że jesteśmy sami. 

Jeżeli macie Państwo sugestie lub pomysły na produktywne i interesujące zagospodarowanie czasu lockdown’u to gorąco zapraszam 
do kontaktu ze mną lub z nauczycielem Waszego dziecka. W ciągu najbliższego tygodnia, korzystając z naszych klasowych grup na 
applikacji WHATSAPP, Wasze dzieci  będą otrzymywały cotygodniowe prace domowe. Gorąco zachęcamy Was drodzy rodzice i     
dziadkowie do znalezienia czasu na omówienie i pomoc Waszemu dziecku przy odrobieniu zadanych prac. 

Jeszcze raz bardzo dziękuję uczniom, rodzicom, dziadkom i nauczycielom za Wasze zrozumienie i wsparcie okazane mi w tym       
trudnym czasie.  

Bernadeta Kawa 
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WAŻNE DATY W  
TRZECIM KWARTALE 

 01/08 77 Rocznica Wybuchu 
Powstania Warszawskiego 

 01/09  82 Rocznica Wybuchu 
II Wojny Światowej 

 05/09  Dzień Ojca 

 11/09  Ostatnia sobota 
trzeciego kwartału 

   Robert Townson Public School         macarthurpolsatschool@outlook.com           PH: 0434968575 (POL) 

   Shuttleworth Ave, Raby NSW 2566                       www.macarthurpolsatschool.org.au                 0405113783 (ENG) 



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 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 odbędzie 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! 



  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 1 maja uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej w Macarthur uczcili krótkim programem dwa 

majowe święta. Pierwsze to 230 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a drugie to Dzień Flagi - 

tradycyjnie obchodzony w Polsce w dniu 2 Maja. W czasie zajęć w klasach dzieci wykonały biało-

czerwone flagi, którymi potem dumnie machały w czasie śpiewu „Mazurka 3 Maja”. Ach! Z jaką werwą i 

radością śpiewaliśmy wszyscy „Wiwat Maj, Piękny Maj! U Polaków błogi raj!” 

Z okazji tych pieknych majowych dni, społeczność Polskiej Szkoły Sobotniej w Macarthur dedykuje tę 

krótką wideo-relację 

wszystkim Państwu 

wraz z życzeniami, 

abyśmy zawsze byli 

dumnymi ze swoich 

korzeni Polakami i 

uczyli miłości do 

Ojczyzny młode 

pokolenia Polaków 

w Australii.  

TUTAJ możesz 

zobaczyć wideo-

relację z tego 

wydarzenia. 

 

https://youtu.be/6qdFg391KQs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W sobotę 1/5/2021 podczas Akademii upamiętniającej 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

uczeń i uczennica naszej szkoły otrzymali nagrodę imienia Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego.          

Za rok 2020 nagrodę tę otrzymał Sebastian Bocian (klasa V), a za rok 2021 - Isla Budge (klasa IV). 

Akademia ta została przygotowana przez Polską Macierz Szkolną w NPW, która od ponad 60 z górą lat 

organizuje tę piękną, patriotyczną uroczystość.  

Od 31 lat podczas Akademii wręczane są nagrody im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego przez       

Powierników Fundacji, którymi są Związek Akademików Polskich w NPW i Polska Macierz Szkolna.       

Nagroda ta wręczana jest dzieciom i młodzieży polonijnej,  która dumnie afirmuje swoje polskie           

korzenie porzez sumienną naukę języka polskiego oraz udział w różnego rodzaju uroczystościach                

i akademiach promujących Polskę i Polskość na ziemi australijskiej. 

Gratulujemy Isla i Sebastianowi oraz ich Rodzicom i Dziadkom! 

Zarówno Sebastian jak i Isla są wspaniałymi uczniami i dumnymi ze swoich korzeni Polakami! 

Kochane dzieci! Gratulujemy Wam z całego serca tego pięknego odznaczenia! Wasza systematyczność i 

ciężka praca niech będą przykładem do naśladowania dla Waszych młodszych kolegów i koleżanek     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sobotę 9 maja uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej w Macarthur przygotowali w prezencie dla 

swoich ukochanych Mam i Babć niezwykle smaczny i zdrowy poczęstunek, którym były 

apetycznie i kolorowo wyglądające kanapki. W klasach tego dnia było gwarno i wesoło – każde z 

dzieci bez wyjątku, w przygotowanie kanapki dla Mamusi włożyło całe swoje serce i dużą dawkę 

fantazji. Rozpoczęliśmy od dokładnego mycia małych i tych trochę większych rączek, po czym 

przygotowaliśmy wszystkie niezbędne kanapkowe produkty. Znalazły się wśród nich: chlebuś, 

masło, wędlina, ser, sałata, pomidory, ogórki, rzodkiewki, papryka, kukurydza i inne 

smakowitości. Teraz już potrzebna była tylko duża dawka wyobraźni, której uczniom naszej szkoły 

z pewnością nie brakuje i kanapkowe fantazje dla Mam i Babć wychodziły dzieciom jak „spod 

igły”. Kiedy już prace nad przygotowaniem kanapek dla Mam i Babć zostały z ogromnym 

sukcesem ukończone pozostało jeszcze nakarmić siebie samych. Dzieci tworzyły tym razem 

kanapki dla siebie po czym je z ogromnym apetytem zjadały. Ileż było wrzawy i radości kiedy na 

koniec dnia dzieci wychodziły z klasy trzymając w rękach talerz ze smakowitą kanapką 

przygotowaną w prezencie dla Mamusi i Babci. W całej szkole słychać było okrzyki zachwytu, 

podziwu i dumy dla pracy małych rączek. Kochane Mamusie i Babcie – cieszymy się ogromnie, że 

wspólnie z Waszymi dziećmi udało się nam wywołać uśmiech na Waszych twarzach i tym samym 

dołożyć maleńką cegiełkę do obchodów tego wyjątkowego święta. 



„Projekt współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej”  

1 czerwca to zdecydowanie najpiękniejszy i najradośniejszy dzień w roku – dzień, w którym w sposób szczególny 

uzmysławiamy sobie jaką ogromną radością i nadzieją dla świata są dzieci, bo czy można wyobrazić sobie świat bez 

dzieci? Jaki byłby to świat? Ja zdecydowanie nie chciałabym w takim świecie żyć. Cieszy mnie to, iż wychowałam się i 

dorastałam w kraju, w którym każdego roku świętowaliśmy bycie dzieckiem. Jest to bardzo wyjątkowy dzień, w którym 

my dorośli spoglądając na nasze własne dzieci staramy się odkryć dziecko w sobie i oby takich dni w roku było jak 

najwięcej. 

W ubiegłą sobotę świętowaliśmy w naszej szkole „Dzień Dziecka”. Zamiast tradycyjnych zajęć lekcyjnych uczniowie mieli 

okazję do wzięcia udziału w różnego rodzaju atrakcjach zorganizowanych dla nich przez Komitet Rodzicielski. Całość 

projektu „Dnia Dziecka” została pokryta z Funduszy Polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Dziękujemy 

ogromnie Pani Konsul Generalnej Monice Kończyk i pozostałym pracownikom Konsulatu Generalnego w Sydney za 

wsparcie tej wyjątkowej inicjatywy.  



„Projekt współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej”  

O godzinie 9:30 dzieci spotkały się z bohaterem książeczki Pani Ani Nassif - Pierogiem Włodkiem i jego ciasteczkowym 

kolegą. W postaci tych dzielnych dwujęzycznych bohaterów wcielili się autorka książki – Pani Anna Nassif i aktor, a 

zarazem przyjaciel naszej szkoły – Pan Michał Macioch. To interaktywne spotkanie z Pierogiem Włodkiem zachwyciło 

nasze maluszki, które z zapartym tchem wpatrywały się w ogromne maskotki bohaterów ksiązki. O godzinie 10:00 pojawił 

się (oczywiście znikąd) najprawdziwszy Czarodziej i swoimi magicznymi sztuczkami zabawiał nie tylko naszych 

milusińskich, ale także co poniektórych rodziców oraz nauczycieli, którzy nie potrafili odmówić sobie spotkania z tym 

tajemniczym gościem. Paul - Czarodziej absolutnie oczarował, albo raczej powinnam użyć słowa „zaczarował” wszystkich 

oglądających jego niesamowity, czarodziejski występ. Z jakąż radością spoglądałam na roześmiane i szczęśliwe twarzyczki 

naszych dzieci?!  To była radość i szczęście w najczystszej postaci... Momenty takie jak ten nadają życiu sens. Po 

zakończonym pokazie zarówno dzieci jak i dorośli podziękowali Czarodziejowi za jego występ gromkimi brawami, a ja 

pozwoliłam sobie zauważyć, że praca którą wykonuje jest jednym z najradośniejszych zajęć jakie można sobie wyobrazić 

– ponieważ towarzyszy jej ciągły śmiech i radość dzieci. 

Ostatnią część dnia dzieci spędziły na grach i zabawach sportowo-ruchowych pod czujnym okiem Pana Michała 

Maciocha. Od godziny 11:00 do godziny 12:00 na szkolnym podwórku pełno było dziecięcej wrzawy, śmiechu i okrzyków 

radości. Pan Michał swoje zajęcia rozpoczął od rozgrzewki. Było nią aktywne rozciąganie, naciąganie, podskoki, przysiady, 

skłony czyli wszytkie te czynności, które ze swojej natury określają bycie dzieckiem. Dzieci bowiem bardzo często są 

niezmordowane w swojej potrzebie ruchu i aktywności fizycznej. Po rozgrzewce przyszła kolej na zawody sportowe. 

Uczestnicy cierpliwie czekali na swoją kolej by poskakać w tradycyjne „klasy” i spróbować swoich sił w w używaniu 

śmiesznych narto-szczudeł. Było naprawdę radośnie, zdrowo i hałaśliwie – tak właśnie jak powinno być w czasie trwania 

imprezy takiej jak „Dzień Dziecka”.  

Po tym kulminacyjnym punkcie dnia przyszła kolej na zasłużony posiłek przygotowany przez trzy wspaniałe Babcie: Pania 

Halinkę, Panią Teresę i Panią Celinkę. Zaraz, zaraz... omal zapomniałam nadmienić, iż na koniec dnia dzieciaki nie odeszły 

do domów z pustymi rękami. Każde z nich zostało obdarowane upominkiem przygotowanym przez naszą wspamiałą 

mamę – Panią Dominikę Smutek – Przewodniczącą Komitetu Rodzicielskiego. Ach – ileż radości było z otwierania paczek! 

Nie sposób wymienić tutaj wszystkich tych, którzy trudzili się nad organizacją tego wydarzenia. Pokuszę się jednak o 

wymienienie i uhonorowanie kilku osób. Chciałabym bardzo serdecznie podziekować Pani Konsul Generalnej Monice 

Kończyk oraz pani Vice-Konsul Joannie Spłocharskiej za pomoc wyrażającą się poprzez „współfinansowanie projektu 

„Dnia Dziecka” w naszej szkole w ramach  funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej 

Polskiej”. Dziękuję Państwu Lucynce i Wiesławowi Paździorom, których hojne serca otworzyły się dla nas już po raz 

kolejny. Dziękuję Wam przeogromnie w imieniu swoim i całej szkoły za przepyszne parówki, którymi nakarmiliście nasze 

dzieci, rodziców i nas nauczycieli w ostatnią sobotę. Parówek wystarczyło akurat co do jednej. Nic nie zostało ale i 

nikomu nie zabrakło. Żałuję że nie mogliście zobaczyć z jakim smakiem i apetytem dzieciaki zajadały się Waszymi 

parówkami. Raz jeszcze z serca DZIĘKUJEMY!  

Podsumowując – dziękuję wszystkim za wszystko! Trudno w kilku niezgrabnych słowach wyrazić i opisać jak bardzo 

wdzięczna jestem Wam Kochani Rodzice za Wasze wsparcie i pracę nad przygotowaniem tego dnia. Niech zapłatą będzie 

uśmiech i radość dzieci, które skorzystały ze wszystkich atrakcji tego wyjątkowego dnia. Pozwólcie, że na koniec zacytuję 

za Ojcem Świętym Janem Pawłem II, iż „dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie i 

przyszłością, która bez przerwy się otwiera”. 

 Bernadeta Kawa 



Nasze "Pracowite Pszczółki" rozpoczęły od zapoznania się z wierszem "Słoneczniki i słoneczko". Temat ten był realizownany w 
oparciu o zainteresowania jednego z naszych podopiecznych. Na naszych zajęciach nigdy nie zapominamy o udoskonalaniu małej 
motoryki poprzez wykonywanie rozmaitych zajęć plastycznych. Tym razem maluszki były pochłonięte tworzeniem laurki na Dzień 
Matki. Laurka była zatytułowana "Słoneczniki".  

Jako że "Every child is an artist" (Pablo Picasso) nasze "Pszczółki" stworzyły laurkę na wzór "Słoneczników" Van Gogha. 

Miesiąc maj jest zawsze pełen bardzo ważnych dat jak: Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i wspomiany już wcześniej Dzień 
Matki. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczciliśmy przygotowaniem flagi Polski. Kolor czerwony dzieci wykleiły przy użyciu 
czerwonych maków, kolor biały symbolizował Orzeł Biały. 

Dzieci wykonały zadaną pracę wsłuchując się w słowa „Mazurka 3 Maja”. 

Kolejną ważną i piekną uroczystością był Dzień Matki. Najmłodsi przygotowali z pomocą mam swoje pierwsze kanapki!  

Nagle na naszych oczach powstawały prześlicznie i przesmacznie wyglądające jeżyki, myszki, kotki i słoneczka.  

To był świetny pomysł, aby zachęcić najmłodszych do kulinarnych podróży i wprowadzić kolejny temat: "Warzywa i owoce". 

Dzieci i mamy tańczyły do piosenki "Olimpiada w Jarzynowie” (Centrum Uśmiechu). 

Ciekawym pomysłem zaznajomienia się naszych "Pszczółek" ze wspomnianą tematyką był eksperyment: "Pudełko różnorodności". 

Marchew, jabłko, ziemniak i cebula zostaly umieszczone w tekturowym pudełku z otworami na ręce. Dzieci miały za zadanie zgadnąć 
co kryje się w środku. 

Takie połączenie wrażeń sensorycznych jak dotyk, wzrok i słuch zwiększa szanse poznawcze naszych podopiecznych. 

Drugi kwartał upłynął nam pod znakiem nauki połączonej ze świetną zabawą. 

Oby do szybkiego zobaczenia :)            Kinga Pacione 



W drugim 
termie Grupa 
Przedszkolna 
przerobiła 
następujące 
tematy: 
„Droga do 
przedszkola” – 
opowiadamy  
o tym co 
widzimy jadąc 
do szkoły np.: 
samochody, 
domy, drzewa 
itd... 
świadomienie 
dzieciom, że 
zawsze 
trzymamy się 
ręki osoby 
dorosłej. 
Zajęcia 
plastyczne: 
wypychanie 
elementów 
domów, 
drzew, 
zwierząt, 
samochodów i naklejanie ich na kartkę papieru. 
„Czystość to zdrowie” – główny nacisk ukierunkowany na kształtowanie codziennych nawyków higienicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem czasu pandemii. Zabawa edukacyjna z użyciem białej pianki – pracowite małe rączki (dalsze rozwijanie małej 
motoryki). 
„Symbole Narodowe” – Godło, Flaga Polski oraz czytanie wiersza „Kto ty jesteś? Polak mały”. Pytania typu: Gdzie leży Polska? – 
pokazywanie na globusie. Pamiątki z Polski – dzieci z wielką ochotą pomagały ustawiać przedmioty na stole. Padało mnóstwo pytań 
typu: Co to jest? 
„Zdrowe odżywianie” – wprowadzanie nazw owoców i warzyw. Pogadanka o tym dlaczego powinniśmy uwzględnić owoce i 
warzywa w naszej codziennej diecie. 
„Dzień Mamy i Babci” – rozmawiamy o naszych rodzicach, spontaniczne wypowiedzi dzieci na pytanie: „Dlaczego kochasz swoją 
mamę?” Zajęcia plastyczne: serca z kartonu dla mamy (kompozycje wykonane z różnokolorowego papieru). Przygotowanie kanapek 
jako niespodzianki dla mamy. Dzieci brały czynny udział w degustacji uprzednio przygotowanego posiłku. 
„Piknik w klasie” – kocyk, plastikowe talerze, sztućce, kubeczki. Pytanie do dzieci: Co musimy spakować wybierając się na piknik? 
„Dzień Dziecka” – czynny udział w tej bardzo bogato przygotowanej uroczystości z okazji święta dzieci. Odbyło się doskonalenie 
sprawności motorycznej (szybkość, siła, skoczność, zręczność). Doskonalenie rzutu do celu oraz umiejętności współpracy w grupie - 
pogłębienie więzi społecznych z rówieśnikami. Przedszkolaki przyniosły również swoje interesujące kostiumy (rozwijanie wyobraźni, 
formy grzecznościowe oraz udzielanie pomocy w czasie przebierania się, wyrabianie samodzielności). 
Ostatnim tematem były „Dary jesieni”. Wspólnie oglądaliśmy plansze o tej porze roku. Zwrócenie uwagi na konieczność 
odpowiedniego ubioru. Ciepłe czapki, buty, swetry i kurtki. Zajęcia plastyczne: tworzenie kolażu z jesiennych liści. 
W każda sobotę rozpoczynamy zajęcia od „Wiadomości”. Przedszkolaki przynoszą coś wyjątkowego do szkoły i starają się 
opowiedzieć o tym co przynieśli. Następnie odpowiadają na pytania zadawane przez kolegów. 
Pod koniec II kwartału dołączył do nas nowy kolega. Witamy bardzo serdecznie Maksymiliana i jego rodzinę w naszej szkolnej 
społeczności. 

Elżbieta Purchała  



Drugi kwartał 
rozpoczęliśmy od 
wprowadzenia uczniom 
litery „T” w oparciu o 
wiersz Jana Brzechwy pt.: 
„Tygrys”. Dzieci z 
entuzjazmem uczyły się 
nowego, wesołego 
wierszyka, który 
utrwalaliśmy w ciągu 
następnych kilku sobót.  
Kolejnym tematem był 
temat okolicznościowy 
związany z obchodami 
230 Rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. W 
trakcie zajęć uczniowie 
zostali zaznajomieni z 
legendą o „Lechu, 
Czechu i Rusie”, która 
wyjaśnia, dlaczego nasze 
barwy narodowe są biało
-czerwone. Wykonaliśmy 
polskie flagi oraz 
uczyliśmy się wspólnie 
wiersza Czesława 
Janczarskiego „Barwy 
ojczyste”. Pod koniec dnia uczniowie całej szkoły wzięli udział w krótkiej akademii poświęconej Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja.  
Następną wprowadzoną literą była Litera „K”. W czasie zajęć dzieci poznały wyrazy rozpoczynające się na literę „K”, a wśród nich: 
kot, kura, krowa, koń, kaczka, kogut i koza. Naśladowaliśmy odgłosy zwierząt i wykonaliśmy maski kota. Dzieci miały masę dobrej 
zabawy próbując rozpoznać się nawzajem, co wcale nie było prostą sprawą ponieważ nagle zamiast 18 chłopców i dziewczynek 
mieliśmy w klasie 18 jednakowo wyglądających kotków. 
Po literce „K” przyszła pora na kolejną zaczarowaną literę, która była tym razem litera „Y”. Litera ta sprawia czasami dzieciom małe 
trudności zwłaszcza jak chodzi o wymowę, ale co to dla takiej wspaniałej drużyny jak nasi wspaniali uczniowie połączonej klasy „0-
1”! W czasie zajęć uczniowie dowiedzieli się, iż pomimo tego, że w języku polskim nie ma wyrazów rozpoczynających się na literę 
„y”, można ją bardzo często znajeżć na końcu bądź w środku bardzo wielu wyrazów. Wypowiadaliśmy i głoskowaliśmy wyrazy takie 
jak: dom-domy, but-buty, tygrys-tygrysy, oko-oczy, ucho-uszy, nos-nosy, sklep-sklepy, itp... 
W czasie kolejnych zajęć dzieci wykonały przesmaczną niespodziankę dla swoich mam i babć, którą były niezwykle atrakcyjnie 
wyglądające kanapki. Oczywiście nie zapomnieliśmy także o naszych małych brzuszkach, które zostały uprzednio dobrze 
nakarmione. Wykonanie kanapek połączyliśmy z rozszerzeniem słownictwa o wyrazy takie jak: chleb, masło, pomidor, ogórek, 
szynka, ser, itp... 
W tym kwartale dzieci poznały także litery „ę” i „r”. 
Na każdych bez wyjątku zajęciach śpiewaliśmy wspólnie piosenki „Jesienna orkiestra” oraz „Zima”. Dzieci bardzo lubią to nasze 
wspólne śpiewanie. Każdej soboty ostanie pół godziny zajęć spędzamy na czytaniu książeczek z serii „Franklin”. Tekst czytany jest 
zawsze w języku polskim, a następnie ze względu na dużą ilość dzieci nie mówiących po polsku streszczany w języku angielskim. 
Niezmiennie jak co roku, zadziwia mnie uwaga z jaką dzieci wsłuchują się w treść czytanych książeczek. Kochani Rodzice i 
Dziadkowie zachęcam Was bardzo, bardzo gorąco do czytania dzieciom książeczek odpowiednich dla ich wieku i możliwości 
poznawczych. Codzienne kiluminutowe czytanie może naprawdę zdziałać cuda! 
Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i dziękujemy za współpracę w II kwartale :) 
 

Bernadeta Kawa / Urszula Kościańska 



Witam serdecznie Rodziców i Dziadków kl 2/3 
  
Czas szybko biegnie i już mamy za sobą drugi kwartał roku szkolnego.  
W tym kwartale dzieci poznały następujące dwuznaki : „sz” i „cz” na podstawie wyrazów „szalik” i 
„czapka”. Rozmowy z uczniami na temat zachowań i przygotowań różnych zwierząt do zbliżającej się 
zimy.  
Zaznajomienie dzieci z wachlarzem sportów zimowych na podstawie ilustracji.  
Wprowadzenie pierwszego zmiękczenia „ć” i „ci” na podstawie wyrazów „ćma” i „babcia”. Uczyliśmy się 
jak pisać list do babci i adresować kopertę.  
Obchodziliśmy 230 Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzieci zapoznały się ze znaczeniem 
następujących słów konstytucja, flaga, herb, godło i hymn. Uczyliśmy się na pamięć słów Mazurka 
Dąbrowskiego. 
  
Z okazji Dnia Matki i Babci dzieci przygotowały piękne kartki z życzeniami i przyrządziły pyszne kanapki. 
Wypowiedzi uczniów na temat swoich mam i babć były niezwykle wzruszające i bardzo ciepłe.  
 
Drodzy Rodzice i Dziadkowie gratuluję Wam wspaniałych dzieci.  
Do zobaczenia w trzecim kwartale :) 
 
Malgosia Jagodzińska i Ewelina Cini 

 
 
 



Drugi kwartał minął niespodziewanie szybko. 
W czasie tego kwartału obchodziliśmy kilka ważnych uroczystości: 230 Rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki i Dzień Dziecka. We wszystkich tych uroczystościach 
uczniowie klasy 4-6 brali aktywny udział. 
Na lekcjach mówiliśmy o tym jak przemieszczano się dawniej, a jak podróżujemy dzisiaj. 
Poznaliśmy środki transportu lądowego, wodnego i powietrznego. Dowiedzieliśmy się czym 
najlepiej dostać się do innego miasta czy kraju. 
Podróżowaliśmy po Polsce, poznawaliśmy ciekawe miasta i ich historie.  
Ogromne zaangażowanie uczniów widać było na każdych zajęciach lekcyjnych.  
Dziękuję bardzo serdecznie rodzicom i dziadkom za współpracę i pomoc podczas tego 
minionego półrocza. 
 

 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/



