
 

 Wiadomosci z Monksdown 
Wchodzcie na nasza strone www.monksdownprimary.co.uk sledzcie nas poprzez  Twitter 

‘@MonksdownSchool’ 

15th listopada 2018                                           Numer jesienny -  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekwencja 
5-9/11/18 
Class     % 

4J 98.6 

5H 97.2 

1S 97.0 

1B 96.7 

5S 96.7 

BB 96.3 

2BY 96.0 

FF 96.0 

6W 94.7 

2P 94.4 

2A 94.0 

4A 94.0 

6F 93.7 

3LC 93.3 

1U 93.3 

3C 93.2 

LL 90.0 

wyniosla 95% 

Gwiazdy Tygodnia 

NAM Jacob Firth  

NPM Elliot Nicholls  

FF Freddy Jones  

LL Arthur Smith  

BB Jerry Li 

1U Wiktoria Haska  

1B Kendra Pinto  

1S Deacon Nixon  

2BY Eva Ward  

2A Freya Wong  

2P Kornelia Gorczynska  

3C Eve Veidman 

3LC Ava Bourne 

4A Wade Douglas  

4J Tya Odunsi  

5H Aiden Gorezwarimwa  

5S Lexie Abunene  

6F Rosie Veidman  

6W Danny Chen  

 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie 
Czytanie  
W ciagu ostatnich dwoch tygodni przygotowywalismy sie do naszego projektu 
Readathon. Dzisiejsze zajecia wspomogly dotacje dla szpitala  Alder Hey. Dzieci byly 
bardzo zrelaksowane w swoich pizamach I z przyjemnoscia braly udzial w 
momentach – porzuc wszystko I czytaj  
Mam nadzieje, ze dla rodzicow i opiekunow bioracych  udzial w sesjach w naszej 
bibliotece  czas ten byl przyjemny i satysfakcjonujacy. Nasza biblioteka jest czynna 
od poniedzialku do czwartku -  3:00 till 3:20pm. Duze podziekowania dla Mr 
Allen’a za organizacje projektu. 
 

Rozgwiazda 
Mloda dziewczyna spacerowala po plazy, gdzie tysiace  rozgwiazd zostalo 
wyrzuconych podczas straszliwej burzy. Kiedy dotarla do każdej rozgwiazdy, 
podniosla ja i wrzucila z powrotem do oceanu. Ludzie obserwowali ja z 
rozbawieniem. 
 
Robiła to przez pewien czas, kiedy podszedl do niej mezczyzna i powiedzial 
"Mala dziewczynko, dlaczego to robisz?" Spojrz na tę plaze! Nie mozesz 
uratowac wszystkich  rozgwiazd. Nie zrobisz zadnej roznicy! " 
 
Dziewczyna wydawala sie zmiazdzona. Ale po kilku chwilach schylila się, 
podniosla kolejną rozgwiazde i cisnela nia jak najdalej w ocean. Potem 
spojrzala na mezczyzne i odpowiedziala: "Coz,  dla tej jednej zrobilam roznice!" 
 
Starzec spojrzal pytajaco na dziewczyne, pomyslal o tym, co zrobila i  
zainspirowany, dolaczyl do dziewczynki, rzucajac rozgwiazdy z powrotem do 
morza. Wkrotce inni dolaczyli i wszystkie rozgwiazdy zostały uratowane. 

 
 

Wiadomosci z budowy  
Z przyjemnoscia zawiadamiam, iz nasz budynek interwencyjny zostal oficjalnie 
oddany do uzytku. Dzieci nazwaly go ‘ulem’, co jest jak najbardziej adwekwatna 
nazwa.  Moge sobie wyobrazic, ze bedzie to miejsce, w ktorym wszyscy beda 
wytrwale pracowac – ulem pelnym zajec. Nasza dobudowka jest wciaz w stanie 
budowy i powinna byc ukonczona wiosna. Bede was informowac o stanie budowy. 
 Apel  
Dzieci z klas 6W oraz 6F przygotowaly apel oparty na naszych szkolnych 
wartosciach-  Respect, Resourcefulness, Resilience and Responsibility.  
Wszystkie dzieci mowiły jasno i z duza ufnoscia o dokonaniu zmian w naszej 
szkole i szerszej spolecznosci. 
 
 

Przypomnienie: Szkola bedzie jutro ( piatek, 16 listopada) 

zamknieta ze wzgledu na szkolenie nauczycieli. Bedzie otwarta 
ponownie w poniedzialek 19 listopada. 

 
Zycze wszystkim milego weekendu  

Mrs Gough 
 

http://www.monksdownprimary.co.uk/


 

 

Daty do kalendarza 
Wtorek 20/ 11/18  Cobhalt bus- pomoc z universal credit  

Czwartek 29/ 11/18  Szczepionki przeciw grypie- klasy zerowe oraz  5  

Wtorek 4/ 12/18 klasy 5 Anglo Saxon – warsztat kulinarny  

Wtorek 11/12/18 klasy 1 oraz 2 – wizyta w Woolton Cinema  

Sroda  12 /12/18 Swiateczny obiad 

Piatek  14/12/18  Dzien swiatecznego swetra- £1 – dotacja od rodziny 

Piatek 14/12/18 Klasy zerowe – wycieczka na Windmill farm 

Wtorek 18/ 12/18 KS2 – wizyta w  Epstein Theatre  

Sroda 19/ 12/18   Koncert muzyczny – travelling  by Cuba KS1/KS2 

          Czwartek 20/ 12/18 Party-dzien bezmundurkowy 

Czwartek 20/ 12/18 Szkola konczy zajecia przed swietami  

Poniedzialek 7/ 01/19 Powrot do szkoly o 8:55am  

Sroda 16 / 01/19  Zebrania z rodzicami 1:30-6:30pm  

Czwartek/  31/ 01/19   ASD popoludnie z kawa 1:45pm  

Wtorek 5/ 02/19 RG spacer zimowy - Croxteth Park  

Czwartek 7/ 01/19  RVH Spacer zimowy- Croxteth Park  

Piatek 8/ 02/19  RH spacer zimowy - Croxteth Park  

Poniedzialek 11/ 02/19  Pieczenie chleba in School  

Wtorek 12/ 02/19  Pieczenie chleba in School  

Piatek  15/ 02/19  Concert muzyczny 

Piatek 15/ 02/19 Koniec zajec przed feriami -  2pm  

Poniedzialek 18th-22nd luty  ferie  
 

 

 

 

 

 

 

Apele Swiateczne 
Czwartek  4 /12/18 Klasy 1   

Sroda  5 /12/18 klasy 5/6  

Sroda  5 /12/18 klasy 3/4  

Czwartek  6 /12/18 Klasy  2 - 10am  

Czwatek  11/ 12/18 RG - 1pm 

Sroda  12 /12/18  RVH-  1pm  

Czwratek  13/ 12/18  RH -  1pm  

Piatek 14 /12/18  Przedszkole -  10am 

Piatek  14 /12/18 Przedszkole popoludniowe - 2pm 

 

 

 

 

 

 

Kartki swiateczne 
To ogloszenie moze wydawac sie zbyt 
wczesne, wiem jednak ze wielu z was lubi byc 
wczasniej zorganizowanych przed swietami. 
Chcialabym zasugerowac aby dzieci napisaly 
tylko jedna kartke dla swojej calej klasy 
zamiast trzydziestu indiwidualnych dla 
wszystkich dzieci w klasie. Pragniemy chronic 
nasze srodowiskio poprzez ograniczenie 
smieci, energii czy zanieczyszczen. Zamiast 
kupowac 30 oraz wiecej kartek – mozecie 
panstwo podac do szkoly jakis produkt 
spozywczy, ktory oddamy do lokalnego  food 
bank. Dziekujemy za wasza wspolprace w tej 
kwestii.  

 

Czy jestescie gotowi na  Universal Credit?  
Wanda Wheels Tour pojawi sie w szkole 
we wtorek 20 listopada o 2pm. Przyjdzie 
wtedy do szkoly aby porozmawiac z 
pracownikami  Cobaltu w celu otrzymania 
pomocy, ktorej potrzebujecie.  

 

 Obiady swiateczne  
W srode, 12 grudnia, bedziemy serwowac 
tradycyjny swiateczny obiad ze wszystkimi 
dodatkami. Jesli twoje dziecko zazwyczaj ma 
zapakowany lunch, ale chcialoby zjesc obiad w 
szkole w tym dniu, proszę zamowic go do 5 
grudnia, podajac  opłate w wysokosci 2 funtow. 

 

 


