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Pasowanie na Przedszkolaka
 
Pasowanie na Przedszkolaka to wyjątkowa uroczystość, 
która w naszej szkole odbyła się 20 października 2018 
roku. Przygotowania trwały już od samego rana. Uroczy-
stości rozpoczęły występy uczniów z klasy 6, następnie mali 
artyści zaprezentowali przygotowaną na tę okazję piosenkę. 
Dla większości był to pierwszy bardzo ważny występ. Po czę-
ści artystycznej nastąpił akt pasowania, czyli założenie ko-
szulki z logo szkoły i uściśnięcie ręki przez panią dyrektor. 
Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i medale. Pasowanie 
było dla nich wielkim przeżyciem, a dla nauczycieli powodem 
do dumy i zadowolenia ze swoich podopiecznych.

Opracowała Martynka, Przedszkole

Pinokio
 
W sobotę 1 grudnia 2018 roku w teatrze POSK  
w Londynie odbył się spektakl pt. „Pinokio”. W wyjeździe 
uczestniczyło 76 osób. Pojechaliśmy dwoma autokarami, 
podróż trwała długo ponieważ były korki. Mimo to podróż 
przebiegła bardzo  wesoło. Na miejscu zjedliśmy ciepłe po-
siłki w restauracji. Przedstawienie rozpoczęło się po godzinie 
16-tej i trwało dwie godziny z jedną 15 minutową przerwą. 
Przesłaniem spektaklu było żeby zawsze słuchać rodziców  
i być wdzięcznym za to, co się ma. Pod szkołę wróciliśmy  
o godzinie 19-stej.

Opracowała Nadia, klasa 6

Dzień Nauczyciela
 
W naszej szkole Dzień Nauczyciela 
świętowaliśmy w sobotę 13 paździer-
nika. Tego dnia, uczniowie z pomo-
cą Zarządu przygotowali dla swoich 
wychowawców niespodziankę. Każdy 
nauczyciel dostał rulon, na którym wid-
niało zaproszenie na apel z okazji tego 
wyjątkowego dla dnia. Wszystkie klasy 
udały się na ciemną salę. Reprezentanci 
klas wyrecytowali wychowawcom wier-
sze, a w podziękowaniu za trud włożony  
w ich pracę obdarowali panie pięknymi 
bukietami kwiatów oraz Złotymi Certy-
fikatami. Nauczyciele byli bardzo wzru-
szeni i zaskoczeni, a więc niespodzianka 
się udała!

Opracował Igor, klasa  7

Pasowanie na Pierwszoklasistę
 
17 listopada w naszej szkole odbyło się Pasowanie Pierw-
szoklasistów. Wielu rodziców przyszło zobaczyć swoje dzieci  
w tym ważnym dla nich dniu. Uczniowie klasy I byli ubrani  
bardzo elegancko – oprócz strojów galowych mieli na sobie 
również czerwone czapki i kokardy. Dzieci pięknie zaśpie-
wały piosenkę i opowiedziały jak grzecznie zachowywać się  
w szkole. Pani dyrektor oficjalnie przyjęła pierwszoklasistów 
do grona uczniów naszej szkoły – każde dziecko dostało dy-
plom, książkę oraz cukierki. Na koniec wszyscy uroczyście od-
śpiewali hymn Polski. Była to naprawdę piękna i wzruszająca 
uroczystość.

Opracowała Marysia, klasa 7

O co chodzi z Andrzejkami?
 
Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 
30 listopada, w wigilię dnia świętego Andrzeja, patrona 
Szkocji, Grecji i Rosji. W noc andrzejkową  tradycyjnie wró-
żyły sobie niezależne kobiety, ale w dzisiejszych czasach z tej 
okazji bawią się wszyscy. W andrzejki można dowiedzieć się 
o różnych cechach naszych przyszłych wybranków. Najpopu-
larniejszą andrzejkową  wróżbą jest lanie wosku, które polega 
na przetrwaniu roztopionego wosku przez dziurkę od klucza,  
a kształt, w który wosk się ułoży, to nasza wróżba. Pozostałe po-
pularne wróżby to przestawianie butów, karteczki życzeniami  
i łódeczki na wodzie. W naszej szkole andrzejki obchodziliśmy 
24 listopada.

Opracowały Zosia i Klaudia, klasa 7

11 listopada
 
W sobotę 10 listopada 
2018 roku uczniowie 
klasy czwartej oraz 
siódmej przygotowali 
uroczysty apel. Przed-
stawienie okazało się 
wielkim sukcesem, po-
nieważ po raz pierwszy 
w naszej szkole poka-
zano teatr cieni. Teatr 
przypomniał wszystkim 
postacie ważnych boha-
terów narodowych, ta-
kich jak Józef Piłsudski. W przedstawieniu nie zabrakło również pieśni patriotycz-
nych. Była to setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Opracował Maciej, klasa 7



Drodzy Uczniowie, 

	 Dopiero	 tak	niedawno	było	 rozpoczęcie	 roku	szkolnego,	
a	już	wielkimi	krokami	zbliża	się	przerwa	świąteczna.	Oprócz	pra-
cy	na	lekcjach	również	obchodziliśmy	kilka	ważnych	uroczystości.	
Każda	 uroczystość	 była	 solidnie	 przygotowana,	 a	 Wasz	 w	 nich	
udział	był	na	najwyższym	poziomie.	

	 Pięknie	 było	 słyszeć	 odśpiewany	 przez	 Was	 hymn	
Polski	 i	 widzieć	 jak	 z	 podniesioną	 głową,	 a	 niektórzy	 również	 
z	 przyłożoną	 ręką	 do	 serca,	 śpiewacie	 „Jeszcze	 Polska	 nie	
zginęła	 kiedy	 my	 żyjemy”.	 Jestem	 z	 Was	 bardzo	 dumna	 
i	ogromnie	dziękuję	Wam,	Waszym	rodzicom	i	nauczycielom.

 
	 Przed	 nami	 spotkanie	 wigilijne	 podczas	 które-
go	 będziemy	 śpiewać	 polskie	 kolędy,	 podzielimy	 się	 opłatkiem	 
i	będziemy	sobie	życzyć	zdrowych	i	wesołych	świąt.	Z	niecierpliwo-
ścią	czekam	na	to	spotkanie	z	Wami.

   Z pozdrowieniami
   Ewa Elster

   Dyrektor Polskiej Szkoły
   Sobotniej im. Jana Pawła II
   w St Albans

Co uczniowie myślą  
o naszej szkole?
 
„Polska	Szkoła	jest	wspaniała”	
– Hania, klasa 1

„Lubię	szkołę	bo	zbieram	tutaj	gwiazdki”
– Samuel, klasa 0

„Lubię	tutaj	przychodzić”– Natalia, klasa 2

„	Polska	Szkoła	jest	superowa	bo	ma	bardzo	
dobre	nauczycielki”– Patrycja, klasa 6

„Lubię	Polską	Szkołę	ponieważ	kocham	
mówić	po	polsku”– Alicja, Przedszkole

22, 29 grudnia 2018, 5 stycznia 2019
przerwa świąteczna                                                                   

12 stycznia 2019
1 zajęcia semestr zimowy

2 luty 2019
Bal karnawałowy dla klas starszych

9 luty 2019
Bal karnawałowy dla klas młodszych

16, 23 luty 2019
przerwa ferie zimowe

30 marzec 2019
Konkurs – kiermasz Wielkanocny

Podziękowanie dla Pani Dyrektor Ewy Elster
 
„Trzeba	życzliwości	i	dobroci,	aby	pomagać.	
Trzeba	wielkości	ducha,	aby	pomagać	bezinteresownie.” J.P.II

Droga Pani Dyrektor, 
Dziękujemy Pani za wielkie serce i poświęcenie dla nas i naszej szkoły. Za czas 
spędzony z nami, przekazaną wiedzę i promowanie polskiego języka i kultury  
w naszej społeczności. Będzie nam bardzo brakowało Pani serdecznego uśmie-
chu i pogody ducha.

     Życzymy powodzenia,   
     Uczniowie 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 
I NOWOROCZNE
 
Życzymy wszystkim Rodzicom, uczniom, Ra-
dzie Pedagogicznej oraz Zarządowi Szkoły 
cudownych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
wystrzałowego Sylwestra. Pragniemy, aby-
ście wszyscy spędzili ten sezon świąteczny 
radośnie i bez zmartwień. Życzymy niezapo-
mnianych emocji towarzyszących otwieraniu 

prezentów, wspólnej przepysznej kolacji wi-
gilijnej oraz radosnego rodzinnego kolędowa-
nia. 

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku życzy-
my wszystkim wspaniałej zabawy sylwestro-
wej oraz aby ten Nowy 2019 Rok, był Waszym 
najlepszym rokiem dotychczas! Radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz do siego roku 
życzą uczniowie klasy 7.

Opracowały Olivia i Zuzia, klasa 7

WAŻNE DATY


