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St George’s R.C Primary School  

 Biuletyn Wielkanoc / Maj 2019 

Dyrektor: Mrs Dee Patton-Statham 

Egzaminy SATs 2019 

Egzaminy klasy Y6 na koniec szkoly 
podstawowej odbywac sie beda w dniach od 
poniedzialku 13 maja do czwartku 16 maja. 

 

Uczniowie klas szostych przychodza do szkoly w 
tym tygodniu na godzine 8.30 na sniadanie, by 

zaczac egzaminy punktualnie o 9.00. 

Zyczymy powodzenia wszystkim naszym 
szostoklasistom. Pracowaliscie ciazko przez 
ostatnie siedem lat i juz jestesmy dumni z 

waszych osoagniec. 

Egzaminy sad la was szansa pokazac innym, co 
potraficie! 

 

SPRZEDAZ CIASTA! 
Piatek 10 maja ~ Klasa Y1+Y2 

Piatek 17 maja~ Klasa Y3+Y4 

Piatek 24 maja ~ Klasa Y5+Y6 

Piatek 7 czerwca ~ grupy przdszkolne EY 

Piatek 14 czerwca ~ Klasa Y1+Y2 

Piatek 21 czerwca ~ Klasa Y3+Y4 

Piatek 28 czerwca ~ Klasa Y5+Y6 

Piatek 5 lipca ~ grupy przdszkolne EY 

Piatek 12 lipca  ~ wszystkie klasy 

Prosimy poszczegolne klasy o przyniesienie 
domowych lub kupionych ciast na kiermasz. 

Koszt kawalka ciasta to 30p. Dochod ze sprzedazy 
ciast jest dopfinansowaniem do wycieczek i wyjsc 
edukacyjnych organizowanych w poszczegolnych 

klasach w semestrze letnim 

 

 

Przyjmijcie 

Zmartwychwstalego 

Jezusa do swojego zycia. 

Nawet jesli ostatnio 

oddaliliscie sie od Niego, 

sprobujcie zrobic chociaz 

maly krok w jego kierunku; 

On oczekuje Was z 

otwartymi ramionami. 

Papiez Franciszek 
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Nauka tabliczki mnozenia za pomoca  programu “TIMES TABLES ROCKSTARS” 

Kazdy uczen w szkole ma przydzielony login do komputerowego programu  do nauki tabliczki mnozenia 
“Times Tables Rockstars”. Zachecamy, by dzieci korzystaly z niego jak najczesciej w domu. Kazde dziecko 
powinno znac biegle tabliczke mnozenia do 12 juz w klasie czwartej. 

Jest bardzo widoczne, ze uczniowie, ktorzy biegle znaja cala tabliczke mnozenia na pamiec, szybciej osiagaja 
postepy w matematyce. Wazne jest tez aby dzieci umialy korzystac ze znajomosci tabliczki mnozenia by 
wykonywac dzialania na dzielenie. 

Na przyklad: 

8 x 9 = 72 oraz  72 ÷ 9 = 8 oraz  72 ÷ 8 = 9 

7 x 8 = 56 oraz  56 ÷ 8 = 7 oraz  72 ÷ 7 = 8  

W semetrze jesiennym bedziemy organizowac warsztaty dla rodzicow, podczas ktorych pokazemy i 
wytlumaczymy, w jaki sposob uczymy dodawania, odejmowania, mnozenia i dzielenia w szkole podstawowej.  

 

Wiesci ekologiczne 

Juz widzimy owoce naszej prosby, by nie przynosic picia w jednorazowych plastikowych butelkach. Znacznie zwiekszyla  
sie liczba uczniow, ktorzy przynosza swoj kubek i korzystaja z dyspozytora wody podczas calego dnia w szkole. Wielu 
uczniow, mowi ze woda z naszego szkolnego  dyspozytora jest “smaczna i ozezwiajaca”. 

Przypominamy, ze uczniowie nie moga przynosic do szkoly butelkowanych  sokow i gazowanego picia. Promujemy, by 
nasi uczniowie pili tylko wode lub mleko. 

Swieze owoce sa zwykle dostepne podczas przerwy miedzylekcyjnej, ale uczniowie moga rowniez przyniesc ze soba jakas 
zdrowa przekaske. Przypominamy, ze dzieci nie moga przynosic w swoim “packed lunch” slodyczy i czipsow. Dziekujemy 
za wspolprace w tej kwestii. 

.   

 

 

Przypominamy, ze kazdy moze przylaczyc sie do szkolnej loterii SCHOOL LOTTERY!! W kazdym ktos wygrywa, 
wygrania pieniezna oraz wiele mniejszych nagrod jak na przyklad bielt do kina , ponad to kazdy kto sie przylaczyl do 

loterii bierze udzial w losowaniu £25000. Los kosztuje  £1 na tydzien, platne metoda “directdebit”. Wygrana przelewana 
jest prosto na Panstwa konto. 

Zainteresowanych odsylamy na strone loterii: 

www.yourschoollottery.co.uk 

W tym tygodniu do wygrania jak zawsze atrakcyjne nagrody- Amazon Echo, Fire TV Stick, Echo Dot and Fire HD8! 

Zapraszamy, by przylaczyc sie juz dzisiaj! Dziekujemy! 

SIGN UP TODAY! It could be you! Thank you 

http://www.yourschoollottery.co.uk/

