
Wiadomosci z Monksdown 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dlaczego sprzedają Maki, mamo? 

Sprzedaja je dziesiaj w miescie. 

Maki, dziecko, są kwiatami miłości. 

Dla mężczyzn, którzy maszerowali daleko. 

Ale dlaczego wybrali maki, mamo? 

Dlaczego nie piekne róże? 

Ponieważ moje dziecko, mężczyźni walczyli i zginęli. 

Na polach, na których rosną maki. 

Ale dlaczego maki takie czerwone, mamo? 

Dlaczego Maki są tak czerwone? 

Czerwien jest kolorem krwi, moje dziecko.  

Krwi, która traculi nasi żołnierze. 

Serce maku jest czarne, mamo. 

Dlaczego musi być czarne? 

Czarne, moje dziecko, jest symbolem żalu. 

Ale dlaczego placzesz mamusiu? 

Twoje łzy sa wyrazem twojego bóul. 

Moje łzy są moimi lękami o Ciebie, moje dziecko. 

Swiat zapomina o tych wydarzeniach.  

    

 

 

Check out our website at www.monksdownprimary.co.uk Follow us on Twitter ‘@MonksdownSchool’ 

 

  Wazna wiadomosc 

   Monksdown Primary School bedzie stacja 

wyborcza w czwartek,  12 grudnia 2019. 

Szkola bedzie tego dnia zamknieta dla 

uczniow. Przepraszamy za niedogodnosci. 

 Wazne spotkanie dla rodzicow klas 1 

oraz 2  

     We wtorek 12 listopada nauczyciele klas  
1 beda prowadzic spotkanie dla rodzicow 
odnosnie nauczania fonetyki oraz w jaki 

sposob wspomoc dziecko w tej dziedzinie w 

domu.  

 Sesja 1 – 9am  Sesja 2 – 6pm 

W czwartek 14 listopada nauczyciele klas 
2 poprowadza spotkanie dla rodzicow na 

temat nauczania matematyki.   

Sesja 1 – 9am  Sesja 2 – 6pm 

Wszyscy mile widziani. 

8 listopada  Numer 9 

Statkiem wzdluz rzeki Mersey 
Klasy  3 z przyjemnoscia uczestniczyly w wycieczce do Pier Head, gdzie 

poplynelo statkiem wzdluz rzeki Mersey. Zaopatrzone w srodki do 
pisania, dzieci zapisaly co widzialy w trakcie wycieczki.  

 

A widzialy:  ‘Three Graces’ oraz  
New Brighton Lighthouse. Dzieci 
rowniez zwiedzily slawny Albert 

Dock jak rowniez zobaczyly 
wspaniala  Ugo Rondinone’a 

nazwana ‘Liverpool Mountain’! 
 
 

 

 

Oblicza jesieni   
 

 

 

 

 

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


 

  

Gwiazdy Tygodnia 

      NAM Lily White                                                 
NPM Florence Wood                    
R.1 Logan Ruddock                                                          
R.2 Penelope Dutton            
R.3 Lily Prescott                                            
1.1 Mason Irving                       
1.2 Jerry Wang                                          
2.1 Nicole Wlasiuk                                               
2.2 Nicholas McKay                                                    
2.3 Deacon Nixon             
3.1 Ceci Zhao                                                
3.2 Amelia Gardner                              
3.3 Scarlett Cummings                                       
4.1 Maisie Williams                                                
4.2  Sophia Lockley                                                           
5.1 Kavya Shah                                      
5.2 Alise Namavira                                              
6.1 Leah Patterson                                          
6.2 James Mitchell 

FF 

 

Opinie Rodzicow  
Otzrymaliscie ci panstwo kwestionariusz poprzez 

Parent App.Bardzo zalezy nam na waszej opinii.Jesli 
nie macie dostepu do internet – poproscie o 

kwestionariusz w pokoju nauczycielskim. Prosze o 
wypelnienie go do piatku, 22 listopada. 

Dziekujemy  

Razem mozemy zmienic czyjes zycie na lepsze.  

W przyszly piatek, 15 listopada bedziemy zbierac pieniadze 

sla organizacji charytatywnej BBC Children in Need . Dzieci 

moga ubrac sie w odziez w kropki. Sugerowana dotacja to 50p 

na rodzine. Dziekijemy. 

 Nasi uczniowie z klas zerowych wzieli udzil w wycieczce to Croxteth Park I 

poznawali pare jesienna.  

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci zauwazyly transformacje tej zielonej przestrzeni w fotogeniczna 

przestrzen pelna czerwieni I odcieni poparanczy!  

 

Wspaniala wiadomosc! 

 Nasza szkola otrzymala 
nagrode Gold School 

Games Mark za 
wysilek I 

zaangazownie wlozone 
w sport w 2018/19. 

 



 

Dzien nieparzystych skarpetek 

     Wspieramy Anti Bullying Week ubierajac 
nieparzyste skarpetki. Bedzie to we wtorek 12 

listopada. 

Opanowac cala pore  

 
 

 

 Formularze do klas 7 oraz zerowych  

    Do wyzej wymienionych klas mozna sie tylko starac poprzez aplikacje internetowe.   

 Prosze wejsc na - Liverpool City Council  

Ostateczna data do klas  7 szkol srednich:  

Czwartek  31 pazdziernika 2019 

  Dla klas zerowych:  

Sroda,  15 stycznia 2020  

 

 

Wiadomosci sportowe  
W srode, niektorzy nasi pilkarze z klas 3 odwiedzili  

Liverpool Football Club Academy aby wziac udzial w 
zawodach dla szkol podstawowych.   

Nai utalentowani pilkarze 
Wykazali fantastyczne zaparcie 
I wytrzymalosc wygrywajac 2 z 
4 meczy – strzelajac wspaniale 

gole. Gratulacje dla 
wszystkich.  

 
 
 

  Klasa 5.2 udala sie na zwiedzanie 

swojej lokalnej okolicy wokol Norris 

Green. Prace uczniow beda  

wystawione w nowym budynku. Z 

niecierpliwoscia czekamy na 

ukonczony product. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

          Listopad 
 

 

Wtorek 12 listopada 
 

Poniedzialek 11 listopada 

Spotkanie z rodzicami klas 1 odnosnie uczenia fonetyki ( 
9 rano oraz 18.00) 
Apel poswiecony Pamieci poleglych 

poniedzialek11 listopada  
wtorek  12 listopada 
wtorek 12 listopada 
wtorek 12 listopada 
sroda 13 listopada 

czwarek 14 listopada 
czwartek 14 listopada 

czwartek 14 listopada 
czwartek 14 listopda 

 

Anti-Bullying Week  
Dzien nieparzystych skarpetek 
Sesje z LFC 
Yoga dla rodzicow I dzieci z klas 2.3 
Sesje LFC 
Sesje LFC 
Konkurs taneczny w St John Bosco 

Spotkanie dla rodzicow odnosnie matematyki 
Spotkanie dla rodzicow odnosnie matematyki 

piatek15 listopada 
piatek 15 listopada 
Wtorek 19 listopada 
Wtorek 26 listopada 
wtorek 26 listopada  

 
Grudzien 

 

Klasy zerowe – wycieczka  do Imagine That  
Zbiorka pieniedzy ‘ dzieci w potrzebie’ 
Kucyki dla klasy 3.3 
Wycieczka rady uczniowskiej do B&M 
Yoga dla rodzicow I dzieci z klas 2.1 
 

Sroda 4 grudnia   Gry I zabawy dla dzieci I rodzicow  
Czwartek 5 grudnia  Key Strings  - concert muzyczny  

Czwartek  5 grudnia Ostatnia lekcja plywania  dla klas 5 w tym semestrze  

czwartek 5 grudnia  Chor zaspiewa w Edge Lane Shopping Park o 10  
czwartek 12 grudnia  Wycieczka klas zerowych do Windmill Farm  

Piatek 13 grudnia  Dzien swiatecznego swetra  

piatek 13 grudnia  Swiateczny lunch  
Wtorek 17 grudnia  Przedstawienie w szkole  

czwartek 19 grudnia  Party Day- dzien bezmundurkowy  

piatek 20 grudnia  Dzien bezmundurkowy 

Dzieca konczy zajecia o 2 ( ferie swiateczne) 
  

Swiateczne apele – rodzice/opiekunowie mile widziani 
          Poniedzialek, 9 grudnia   klasy 1 -2 - jaselka  

poniedzialek 9 grudnia   R1 spiewanie swiatecznych piosenek - 2pm  
Wtorek 10 grudnia  klasa 2:1 swiateczne piosenki 10am  

Wtorek 10 grudnia  klasa R2 swiateczne piosenki 2pm  

Wtorek 10 grudnia klasy 3 oraz 4 swiateczne piosenki 2pm  
Sroda 11 grudnia klasa 2.2 przedstawienie swiateczne 10am  

Sroda 11 grudnia klasa R3 swiateczne piosenki 2pm  

sroda 11 grudnia 

Czwartek 12 grudnia 
Wtorek 17 grudnia 

klasy 5 oraz 6 swiateczne piosenki 2pm 

klasa 2.3 swiateczne piosenki  
Jaselka w przedszkolu 

 

  

 

 

 

 

Daty do kalendarza  

 


