
    Wiadomosci z M O N K S D O W N  
Wchodzcie na nasza strone www.monksdownprimary.co.uk 

Sledzcie nas poprzez Twitter ‘@MonksdownSchool’   + sciagnijcie nasz APP!!! 

19 Maja 2017                                  Numer semestru letniego 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Frekwencja 

     8-12/5/17 
Class % 

6GA 100.0 

6MA 99.6 

2B 99.0 

2C 98.7 

5M 97.9 

1B 97.4 

4W 97.1 

3H 96.7 

3HC 96.1 

4J 95.2 

RG 94.7 

5C 93.6 

RVH 93.5 

RR 93.3 

1H 90.0 
 

       96.1% 
     target szkoly to 

ponad   

    97%  

Gwiazdy Tygodnia 
Nam Alfie Thompson 

Npm Beatrice O’Toole 

RG Daisy Lloyd 

RH Anais Gannon 

RR Jacob Sadowski 

1B Shazim Umer 

1H Jamie O’Neill 

2B Layla Harris 

2C Kavya Shah 

3H Jake Bamber 

3HC Daniel McCulley 

4J Ruby Anderson-Mills 

4W Summer Smith 

5C Rachel Zabila 

5MS Gabby Fowler 

6MA All children  

6GA All children 

 

Spozniajacy sie do szkoly 
Klasy zerowe, 1,2,3,4,5 oraz 6 rozpoczynaja nauke o 8.55am. 

Po tym czasie wszystkie spozniajace sie dzieci musza byc 
wpisane do rejestru szkolnego przy glownym wejsciu przez 
odpowiedzialne  za nie osoby dorosle. 

Drodzy rodzice i opiekunowie 

Mam nadzieje, ze mieliscie przyjemny tydzien.  W szkole wciaz wiele sie 
dzieje.  Nasi uczniowie klas 6 przeszli juz do codziennej rutyny i z 
przyjemnoscia zaangazowali sie w zajecia zgodne z planem nauczania. 
Chcialabym im wyrazic szacunek za ich  spokojne oraz dojrzale podejscie 
podczas pisania testow SATs.  Pragne podziekowac wszystkim, ktorzy  
sumiennie przygotowywali naszych uczniow do testow.   Gorace 
podziekowania rowniez dla wszystkich, ktorzy brali udzial w 
przygotowywaniu zdrowych sniadan w ciagu calego tygodnia. Zyczcie 
powodzenia naszym drugoklasistom, dla ktorych testy sie jeszcze nie 
skonczyly. Mam nadzieje, ze rodzice i opiekunowie dzieci z klas 1 z 
przyjemnoscia wzieli udzial w apelu przygotowanym przez organizacje -  
Deaf Active.  Gratulacje dla dzieci, ktore wziely udzial. 

Czyniac roznice 

 “Dawno, dawno temu zyl sobie madry czlowiek, ktory zawsze udawal sie nad morze aby pisac. Zwykl on 

przechadzac sie po plazy zanim zabral sie do pisania.   

Pewnego razu podczas jednej z takich przechadzek, spojrzal na plaze i zobaczyl czlowieka 
poruszajacego sie jak tancerz.  Usmiechnal sie wowczas i przyspieszyl kroku aby dorownac tancerzowi.   

Gdy sie zblizyl ze zdumieniem ujrzal mlodego czlowieka, ktory wcale nie tanczyl ale pochylal sie, podnisil 
male przedmioty i rzucal je do morza.   

Mimo to podszedl blizej i zawolal  "Dzien dobry! Czy moge zapytac co robisz?" 

Mlody czlowiek wyprostowal sie, spojrzal i odrzekl "Wrzucam rozgwiazdy do oceanu." 

"Pragne zatem zapytac, dlaczego wrzucasz rozgwiazdy do oceanu?" zapytal madry czlowiek. 

Mlody czlowiek odpowiedzial, " Slonce zachodzi, fala sie podnosi i zbliza sie. Jesli nie wrzuce ich z 
powrotem, poumieraja." 

Mezczyzna zasmiał się do siebie i powiedzial, "Czy nie widzisz, ze tam są dlugie kilometry plazy i tysiace 
rozgwiazd? Nie uczynisz zadnej roznicy." 
Po uprzejmym wysluchaniu chłopiec schylil sie, podnosł kolejna rozgwiazde i wrzucil ja w fale. Potem 
usmiechajac sie do mezczyzny powiedzial, "Dla niej uczynilem roznice." 

Loren Eiseley 

Najmnieszy uczynek moze sprawic roznice.  Przyjemnego weekendu.   

Z wyrazami szacunku 

Mrs Gough 

http://www.monksdownprimary.co.uk/
https://www.goodreads.com/author/show/56782.Loren_Eiseley


 

Daty do kalendarza 
Data Wydarzenie 

Przez caly Maj klasy 2 SATs 

Poniedzialek  22/5/17 klasy 6 tydzien wycieczek 

Wtorek 23/5/17 Poranne przedszkole -  Knowsley Safari Park 

Czwartek  25/5/17 Popoludniowe przedszkole -  Knowsley Safari Park 

Piatek  26/5/17 Szkola konczy sie o 2pm ( ferie) 

poniedzialek 29/5 – piatek 2/6 Ferie – Szkola jest zamknieta 

Monday + Tuesday 5+6/6/17 Szkolenia dla nauczycieli – Szkola pozostaje zamknieta 

Sroda  7/6/17 8.55am powrot do szkoly 

Poniedzialek  19/6/17 Dzien matematycznych szarad 

Wtorek 20/6/17 Dzien matematycznych szarad 

Wtorek 27/6/17 Poranne przedszkole -  Crosby Beach 

Zawody Tri-golfa w Lee Park 

Czwartek 29/6/17 Popoludniowe przedszkole-  Crosby Beach 

Klasy 3-6  Warsztat francuski 

Piatek 30/6/17 Klasy 3-6 – francuski apel 

Spotkanie z rodzicami nowych klas zerowych 

Monday 3/7/17 Zawody szachowe w St George’s Hall 

Wtorek 4th – czwartek  6th July Przedstawienie szkolne o 7pm.  Dzieci biorace udzial musza byc w szkole 

o 6.30pm 

Wtorek 4/7/17 Poznanie nowych nauczycieli 

Sroda 5/7/17 RR letni spacer do Croxteth Park 

Czwartek  6/7/17 RH letni spacer do Croxteth Park 

Piatek  7/7/17 RG letni spacer do Croxteth Park 

Przedstawienie szkolne – 10am 

Piatek  21/7/17 2pm  Szkola konczy lekcje przed wakacjami 

 

Juz wkrotce 

“Annie” 
Wtorek 4 lipca 7pm 
Sroda  5 lipca 7pm 

czwartek 6 lipca 7pm 
Junior Hall 

Bilety w sprzedazy po feriach 

Parkowanie przy klubie 
snadaniowym 

Podczas przywozenia dzieci do klubu 
sniadaniowego PROSZE, NIE WJEZDZAC 
na szkolny parking. Prosimy o 
zaparkowanie na ulicy i podprowadzenie 
dzieci do klubu. Chodzi o bezpieczenstwo 
dzieci. 

 

Sciagnijcie nasz APP! 
Wejdzcie do Apple lub Play Store i szukajcie 
Monksdown Primary.  Postapcie zgodnie z 
instrukcja a bedziecie mogli odbierac 
natychmiastowe wiadomosci. 

Pieniadze  
Wszystkie  pieniadze (wycieczki, obiady etc.) MUSZA byc podane 

do szkoly w kopercie – ze starannie napisanym nazwiskiem 
dziecka, klasa, iloscia oraz celem.  Prosze zawrzec tez zgode na 

wycieczke. 
 

PIENIADZE NIE BEDA AKCEPTOWANE BEZ 
KOPERTY. 

 

PIENIADZE NIE BEDA AKCEPTOWANE W SEKRETARIACIE SZKOLY.  
MUSZA BYC PODANE WYCHOWAWCY KLASY. 


