9 czerwca 2018 ODBYLO SIE ZAKONCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Dzieci przedstawily program artystyczny, przygotowany w rezyserii Pani Anny PazurBoukhtouche z okazji stu lecia odzyskania niepodleglosci Polski.
Nastepnie odbylo się uroczyste rozdanie dyplomów i nagrod ksiazkowych.
Na zakończenie popoludnia wszyscy uczesniczyli w zasluzonym poczestunku.

****

luty 2018- KILKA WSPOMNIEN Z MIEDZYNARODOWEJ MSZY SWIETEJ
W ten lutowy, zimowy, niedzielny dzien chcialam serdecznie podziekowac wszystkim,
ktorzy dzisiaj przybyli na Msze Sw miedzynarodowa do Joinville le Pont.
W szczegolnosci dziekuje pani Halinie, ktora akompaniowala gdy spiewalismy wspolnie
nasze polskie piesni,
pani Dorocie, ktora tak cudownie spiewa
pani Basi, naszej pieknej "krakowiance",
pani Renacie i panu Lukaszowi, ktorzy pieknie ustroili "polskie stanowisko",
wszystkim rodzicom ktorzy przygotowali tradycyjne potrawy : slodkie badz slone pysznosci,
ktore tak pieknie wygladaly na polskim stole, rodzicom ktorzy przebrali dzieci w tradycyjne
polskie stroje,
dzieciom ktore tak licznie przybyly i byly bardzo grzeczne!
Moglismy byc dzisiaj dumni z tego ze bylismy OBECNI na tej uroczystosci.
Juz dzis "zapiszmy" sobie takie spotkanie za rok, w pierwsza niedziele lutego 2019 roku !!
-Teresa Graca

16 grudnia 2017 –WSPOLNE KOLENDOWANIE
Odbylo sie w naszej polskiej szkole w Champigny sur Marne wspole koledowanie i
uroczyste Przedstawienie Oplatkowe, z udzialem dzieci ,pan nauczycielek i nawet
rodzicow .
Wzruszajace przezycie dla wszystkich .
Jak co roku odwiedzil nas tez Mikolaj wreczajac wszystkim dzieciom slodkie paczki
prosto z Polski, ktore ucieszyly i tych malych i.. tych duzych !
Dziekujemy wszystkim Paniom Nauczycielkom i Rodzicom za wklad i prace za
zorganizowanie tego wieczoru .
Szczegolne podziekowania dla Pani Teresy Doroty Haliny
oraz Sponsorow paczek !!

***

25-26 listopada 2017 – KONGRES
nasza Szkola uczestniczyla w I Kongresie Macierzy Społecznych Szkół Polonijnych we
Francji.Kongres ten odbyl sie w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w
Paryżu, Tematem Kongresu byƚa :
„Współczesna emigracja polska. Fakty, potrzeby i wyzwania instytucji edukacyjnych na
obczyźnie”.
Bylo to piekne, pouczajace i wzruszajace spotkanie.

http://macierz-francja.eu/pl/kongres-szkol-polonijnych-we-francji-25-26-listopada2017-r/

18 listopada 2017 r. odbył się w naszej szkole Konkurs Pięknego Czytania.
Celem konkursu było doskonalenie umiejętności pięknego czytania w języku polskim
W rywalizacji wzięły udział klasy : 3, 5 i 6.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy !!
Oto wyniki konkursu :

KLASA 3 : 1/ KRYSIA CYMBALISTA / 2/ MICHEL AMY / 3/ MARCEL LISIK
4/ VICTORIA PILAWSKA / 5/ ERNEST SABAT / 6/ GABRIEL ERLICHER
7/ NATALIA DRWAL / 8/ DANIEL WISNIOWSKI

KLASA 5 : 1/ OLIWIA JURKIEWICZ / 2/ NATALIA POKORA /
3/ SUSANNE BANAS / 4VANESSA WARCHOL
**

KLASA 6 : 1/ FRANCOIS AMY / 2/ DANIEL SZYMOCHA / 3/ OLGA DE MAREUIL

**
[

11 listopad 2017
W sobotę 11 listopada przypadla 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Tym razem to nauczyciele przygotowali uroczysty appel dla uczniow.
Na zakonczenie zaspiewalismy wszyscy razem Hymn Polski.
Byl to piekny i wzruszajacy dzien dla nas wszystkich.

JESIEN 2017 - OTO PRACE NASZYCH MALYCH ARTYSTOW Z TEJ OKAZJI :

PODRECZNIKI NA NOWY ROK SZKOLNY 2017-2018
kliknij tutaj : STRONA PODRECZNIKI 2017 -2018 ROK
Przedszkolaki : STASIA KUPCZYK ROK SZKOLNY 2017/2018
1/ Zlozylismy zamowienie w Polsce o darmowa ksiazke « Figlarna kredka » : szkola wypozyczy
dziecku ten podrecznik.
Trzeba zakupic :
2/ Zeszyt do korespondencji, do ktorego dzieci wklejaja regulamin, tabelke z oplatami i
ogloszenia.
3/ olowek, kredki i papier do rysowania.
********************************************************************************
Klasa 1 : LUCYNA DRWAL ROK SZKOLNY 2017/2018
1/ « NASZ ELEMENTARZ » MEN : darmowy : szkola wypozycza dziecku ten podrecznik.
Zakupilismy w Polce hurtowo cwiczenia (50 zloty cztery czesci) trzeba je odkupic od szkoly :
2/ « CWICZENIA Z POMYSLEM » WSIP Nowa seria zeszytów ćwiczeń do klasy 1,
dostosowanych do podręcznika MEN Nasz elementarz .
3/ Zeszyt do korespondencji, do ktorego dzieci wklejaja regulamin, tabelke z oplatami i
ogloszenia.
********************************************************************************
Klasa 3 : MARTA URBAN ROK SZKOLNY 2017/2018
1/ « NASZA SZKOLA » MEN : darmowy : szkola wypozycza dziecku ten podrecznik.
TRZEBA ZAKUPIC :
2/ « CWICZENIA Z POMYSLEM » WSIP Nowa seria zeszytów ćwiczeń do klasy 3,
dostosowanych do podręcznika MEN Nasza szkola . Trzeba zakupc cztery czesci cwiczen.
3/ Zeszyt do korespondencji, do ktorego dzieci wklejaja regulamin, tabelke z oplatami i
ogloszenia.
*******************************************************************************
Klasa 5 : AGNIESZKA SZYMOCHA / HALINA ZUREK ROK SZKOLNY 2017/2018
1/ “Jutro pojde w swiat” KLASA 5 : podrecznik + cwiczenia wydawnictwo WSIP
2/ Zeszyt do korespondencji : do ktorego dzieci wklejaja regulamin, tabelke z oplatami,
ogloszenia.
*******************************************************************************
Klasa 6 : DOROTA ANCIAUX ROK SZKOLNY 2017/2018
1/ “Jutro pojde w swiat” KLASA 6 : podrecznik + cwiczenia wydawnictwo WSIP

2/ Zeszyt do korespondencji : do ktorego dzieci wklejaja regulamin, tabelke z oplatami,
ogloszenia.
*****************************************************************************************
POZIOM ZAAWANSOWANY :
SYLWIA DE MAREUIL / AGNIESZKA SZYMOCHA ROK SZKOLNY 2017/2018
1/ ZESZYT A4
2/ PODRECZNIK + CWICZENIA z roku szkolnego 2016/2017 - NIE KUPUJEMY NOWYCH
PODRECZNIKOW – UCZNIOWIE MAJA PRZYNOSIC PODRECZNIKI Z ROKU 2016/2017
3/ PORTE VUE 80 na dokumenty (uczniowie beda pracowali na kopiach)

***
***

