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DZIEŃ PATRONA 
NASZEJ SZKOŁY
 
Corocznie w naszej szkole obcho-
dzimy święto Patrona naszej szkoły 
– św. Jana Pawła II.
W tym roku obchody tego dnia miały 
miejsce 18 maja. Każda klasa spędzi-
ła ten dzień w inny sposób. Młodsze 
dzieci oglądały bajkę o tym, jak św. Jan 
Paweł II został papieżem, kolorowały 
obrazki tematyczne itp. Starsze klasy 
zorganizowały quizy, pogadanki, po-
kazy zdjęć i filmików na temat Patrona 
szkoły. Celem tego dnia było przybli-
żenie naszym dzieciom tak ważnej dla 
nas, Polaków, postaci.

WIERSZOWISKO 2019
– wielki sukces „Rzepki”!
 
Dnia 9 czerwca w Sali teatralnej w POSK w Londynie odbył się kolejny finał  
międzyszkolnego konkursu recytatorskiego Wierszowisko. 

Naszą szkołę reprezentowała grupa 12 uczniów, którzy wzięli udział w konkur-
sie grupowym. Po licznych próbach i staraniach, aby doszlifować przedstawie-
nie, nasi reprezentanci zajęli zaszczytne II miejsce! Pamiętajmy, że był to dopiero 

drugi udział naszej placówki w tym konkursie. W przyszłym roku szkolnym zapraszamy wszystkich uczniów na coroczny już 
wewnątrzszkolny etap Wierszowiska w celu wyłonienia kolejnych reprezentantów naszej szkoły! Szkolne przedstawienie „Rzepki” 
będzie miało miejsce podczas zakończenia roku szkolnego. Serdecznie zapraszamy!

MAJOWY
 
Dnia 11 maja 2019 roku mieliśmy oka-
zję uczestniczyć w apelu z okazji świąt 
1, 2 i 3 Maja. Apel został zorganizowany 
przez klasę 5, przy pomocy klasy 6.

Celem było przybliżenie naszym 
uczniom tych ważnych dat oraz 
wydarzeń z nimi związanych: 

1 Maja 
jest świętem państwowym stanowiącym 
wolne od pracy. Jest to Międzynarodowy 
Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Święto 
ku czci pamięci o licznych ofiarach, które 
domagały się między innymi 8-godzin-
nego dnia pracy. 

2 Maja 
jest świętem wyjątkowym i powszech-
nym. Od 2004 roku obchodzimy ten 
dzień jako Dzień Flagi. Za czasów PR-
L-u tego dnia zdejmowano flagi pań-
stwowe, aby nie były eksponowane  
w dniu zniesionego przez władze komu-
nistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. 
Właśnie tego dnia 1945 roku, polscy żoł-
nierze zawiesili biało-czerwony sztandar 
na kolumnie Siegessaule w Berlinie, pod-
czas gdy zdobywali właśnie to miasto. 

Wesoły Dzień 
Dziecka 
w LAXTON 
HALL
 
W sobotę 22 czerwca miała 
miejsce szkolna wycieczka 
na Wesoły Dzień Dziecka  
w Laxton Hall.
Chociaż nie było nas wielu, 
bawiliśmy się wspaniale! 
Na miejscu czekały  na nas rozgrywki sportowe, dmuchane zamki i wiele innych 
atrakcji. Pogoda i humory dopisały wyśmienicie, wiec do domów wróciliśmy zmę-
czeni, ale równocześnie bardzo usatysfakcjonowani wyjazdem. Mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku będzie nas do zabawy w Laxton o wiele więcej!  



• wręczenie nagród i certyfikatów za osiągniecia w nauce
• podziękowanie i pożegnanie obecnego Zarządu Szkoły, 

powitanie nowego Zarządu
• podziękowanie i pożegnanie odchodzących nauczycieli
• prezentacja sztandaru szkoły
• występ finalistów Wierszowiska
• pokazy Karate-Do

Ponadto wizyta naszych sponsorów: ubezpieczenia OWL, 
Dieta 1:1, Thermomix TM5, Smart Football Academy oraz 
Maja Polskie Delikatesy Hatfield 

• wielkie grillowanie
• domowe wypieki Rodziców i Nauczycieli
• warsztaty baniek mydlanych
• pokaz gigantycznych baniek na szczudłach
• warsztaty slime
• malowanie twarzy brokatem
• dmuchane zamki
• rozgrywki sportowe
• wizyta Hertfordshire Police
• lody
• popcorn

ERRATA 
1. Wywiad z panem Prezesem w ubie-

głym trymestrze przeprowadzili Ja-
kub, Olivia Cz., Amelia i Olivia K.

2. Kalendarz z podpisem Kuby 
Błaszczykowskiego został prze-
kazany na zbiórkę WOŚP przez 
państwa Lidię i Dawida Werner. 

Za wszelkie pomyłki serdecznie 
przepraszamy.

Podziękowanie 
Pragniemy serdecznie podziękować obecnemu Zarządowi, czyli panu  
Prezesowi Dawidowi Kosowi, jego Zastępcy pani Małgorzacie Gentry i pani 
Księgowej Izabeli Boruszce, za wkład i ogrom pracy i czasu, który włożyli 
w prowadzenie szkoły. Wasza praca przyczyniła się do wielu wspaniałych 
zmian w naszej szkole. Dziękujemy!

Podczas apelu powitamy tym samym nowy Zarząd, w skład którego wchodzą 
pan Łukasz Franieczek (Prezes), pani Kamila Marciniak (Zastępca Prezesa)  
i pani Dorota Antkiewicz (Księgowa). Nowemu Zarządowi życzymy powodzenia 
i jak największej satysfakcji z pełnionej funkcji.

Apel na zakończenie roku 
oraz piknik rodzinny

APEL PIKNIK

Wstęp za symbolicznego £1Rozpoczęcie o 9.30!

3 Maja 
upamiętnia wprowadzenie w Polsce Kon-
stytucji. Ta ustawa została zatwierdzo-
na przez Sejm Czteroletni w 1791 roku. 
Głównymi autorami Ustawy Rządowej 
byli: Stanisław August Poniatowski, 
Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski  
i Hugo Kołłątaj.


