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Wizyta roku 6 w East Lancs Railway 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W zeszły czwartek rok 6 cieszył się fantastyczną wizytą w East Lancashire Railway, gdzie doświadczyli 
ewakuowanych na cały dzień. Byli zafascynowani artefaktami z 2 wojny światowej, a następnie odbyli 
niezapomnianą przejażdżkę pociągiem parowym, gdzie zostali ewakuowani i spotkali się z nowymi 
rodzinami. To naprawdę dało nam poczucie historii. Zachowanie było, jak zawsze, wzorowe i szczególnie 
dobrze zrobione tym, którzy przyszli odpowiednio ubrani na ten okres. 
 
 

Gratulacje dla Blue House za to, że został zwycięzcą naszych zajęć z okazji Dnia Sportu. 
  
 

Wspaniale było widzieć dzieci uczestniczące w Dniu Sportu. Pokazali wielką sportową postawę i było wiele 
imponujących indywidualnych występów. Dziękujemy wszystkim rodzicom, dziadkom, opiekunom, 
przyjaciołom i rodzinom, którzy wspierali dzieci podczas Dnia Sportu.  
 

Ogromne podziękowania należą się studentom z South Shore, którzy wspierali wydarzenia. Wykazali się 
nienagannym zachowaniem i świetnymi umiejętnościami przywódczymi. Były zasługą ich akademii. 
  
Specjalne podziękowania należą się również panu Packowi, pani Pack i Shannon Pack za pomoc w Dniach 
Sportu i zorganizowanie poczęstunku. Jest to bardzo cenione. 
 
 
 
 
 
 
 



Igrzyska Młodzieżowe  

 
Ogromne gratulacje dla wszystkich dzieci, które reprezentowały Martona w Blackpool Youth Games w 
zeszłym tygodniu. Dzieci w KS1 i KS2 wzięły udział w wielu różnych zawodach, w tym w dodge ball, piłce 
nożnej, netballu, biegach dystansowych i lekkoatletyce.  
 
Jak zawsze dzieci wykazały się wielką determinacją i sportową postawą. Wszyscy zachowywali się 
nienagannie i byli zasługą naszej Akademii. Jestem naprawdę dumny z nich wszystkich. 
 

Ogromne podziękowania dla pani Skinner, pani Crilley, panny Finnerty, państwa Pack, Bailey i Lauren za 
towarzyszenie dzieciom i personelowi w tych wydarzeniach. Specjalne podziękowania dla rodziców, którzy 
kupili lizaki lodowe dla dzieci. 

 
 
 

 Dzień Słownictwa  
 
W piątek, 8 lipca, odbędzie się cały poranek szkolny vocabulary w szkole. Przywiązujemy ogromną wagę 

do rozwijania słownictwa naszych dzieci i będzie poranek zaplanowanych zajęć, w tym specjalnego 

zgromadzenia v ocabulary oraz wielu zabawnych i wciągających gier i zajęć słownictwa. W ramach dnia 

zapraszamy dzieci do przyjścia do szkoły w przebraniu słowa. Zachęcamy dzieci do wyboru ambitnego 

słowa. Na przykład 

  
Monarcha zamiast Królowej 
Kolosalny zamiast dużego 
Starożytny zamiast starego 
Szybki zamiast szybkiego 
  
W Internecie jest wiele pomysłów na kostiumy na Dzień Słownictwa, ale kilka prostych pomysłów jest. 
  
-ubieranie się w ulubiony zestaw sportowy i bycie "sportowcem", "elastycznym" lub "energicznym". 
-ubieranie się w jaskrawe kolory i "fluorescencyjne" 
-ubieranie się w ulubione ubrania i bycie "modnym" 
 
 
 

Puchar grzecznościowy  

 
W Marton Academy uważamy, że ważne jest, aby chwalić dzieci za ich wyjątkowe zachowanie i maniery.  
Rada ds. Nauczania Uczniów postanowiła przyznać dwa dzieci z każdej klasy, każdego roku, aby otrzymać 
nagrodę Courtesy Cup. Rodzice zostaną powiadomieni, na tydzień przed naszym zerwaniem, jeśli ich 
dziecko zostało wybrane i będą mogli uczestniczyć w specjalnym zgromadzeniu. 
 
  



 
Słowa Week 

 
Rec  false pokryć 
 Wartość Y1 pauza 
Y2    ogromny struktura 
Y3    weź udział odpowiedni 
Osiągnięcie    Y4 cecha 
Y5   niechętnie homonim 
Y6   obfity Przydzielone 

 

Gratulacje  
 Gwiazda tygodnia Doobee • Moc uczenia się 

Suita Logan   

Odbiór Katelyn • Jayden • Adelia 

1A Nikki Eliasz Nikki, Ralph, 
Henry, 

 Archie i 
Shahmeer 

1B CJ Indonezja Harry, Oliver i 
Aryan 

Y2 Lucy Hephzibah Henryk, Hugo, 
Haniel, Orrin, 

Logan, Elżbieta, 
Olivia, Amelia, 

Hephzibah i 
Fatima 

Y3 Ketrina Esmae • Andrew i Dale 

4A Mak Mój Lacee, Brooklyn i 
Riley 

5A Wyspa Matthew Hannah 

5 mld Yasmin Zainab • Amelia i Koral 

6A Policjant Wszystko z 6A Scena niemego 
filmu Aktorzy 

6 mld Bailey   Wszystko z 6B Connor 

 
 

 Pomieszczenia dla przedszkoli  

 
 



Obecnie jesteśmy pełni w naszym przedszkolu , ale mamy miejsca od września i przyjmujemy rezerwacje, 
prosimy o jak najszybszy kontakt z panią Thorpe. 

 
 
 
 

 

Parking  
 

Chciałbym podziękować wszystkim naszym rodzicom i opiekunom, którzy bezpiecznie parkują podczas 
podwożenia i odbierania dzieci. Ciężko pracujemy, aby zapewnićsilne relacje w społeczności i ważne jest, 
aby wszystko, co robimy, wzmacniało tę relację. Proszę prosić, aby wszyscy rodzice byli szczególnie czujni 
przy wyborze miejsca do zaparkowania. Upewnij się, że podjazdy nigdy nie są zablokowane i że zawsze jest 
wystarczająco dużo miejsca, aby pojazdy ratunkowe mogły łatwo uzyskać dostęp do wszystkich 
nieruchomości w okolicy. 
 

Sklep Co-operative Store na Highfield Road uprzejmie zgodził się, aby rodzice Marton mogli korzystać z 
parkingu. Prosimy również o powstrzymanie się od parkowania lub zatrzymywania się przed bramą szkoły. 
Parkowanie tutaj powoduje utrudnienia dla dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię i uniemożliwia 
pojazdom ratunkowym dostęp do szkoły. 

 

 

Dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas korzystania z Internetu 

 

Znajdź kilka przydatnych informacji, 

które pomogą Ci zapewnić dzieciom 

bezpieczeństwo podczas korzystania z 

Internetu. Ważne jest, abyś znał strony 

internetowe i gry, z których korzystają 

Twoje dzieci.  Kliknij poniższy link, aby 

zobaczyć więcej informacji na naszej 

stronie internetowej. 

http://mpa.bright-futures.co.uk/school-

life/e-safety 
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 Daty do Dziennika  
 

Środa, 6 lipca            Wizyta recepcyjna w Zoo 

 
Czwartek, 7 lipca    Wizyta klasy 5B na Spitfire  
 

Piątek, 8 lipca Dzień Słownictwa 

 
Poniedziałek,11 lipca Kurtuazyjne Zgromadzenie Pucharowe 

 

Poniedziałek,18 lipca     Wizyta roku 1 na planecie Kaos 

 
Wtorek,19 lipca    Wizyta recepcyjna na planecie Kaos 
 
Wtorek, 19 lipca    Lata 6 Leavers Play 6 pm  
 
 

Dziękuję 

 

Pani Alice CoyleMrs Ruth CoupeHead of SchoolExecutive Principal     
  
 
 


