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Lotnisko klasy 5A w Blackpool 

5A bardzo podobała się ich podróż do Hangar 42 na lotnisku w Blackpool, aby zobaczyć myśliwce Spitfire i 

Hurricane RAF  . Wzięli udział w warsztatach alfabetu Morse'a i dowiedzieli się wszystkiego o broni używanej 

podczas II wojny światowej. Cała klasa zademonstrowała spektakularne zachowanie podczas naszej 

podróży. KAŻDE dziecko przestrzegało wszystkich zasad Doobee i pięknie reprezentowało naszą szkołę. 

Personel wspomniał, jak bardzo byli pod wrażeniem ich wkładu, wysiłku, inteligencji i zachowania 

wszystkich dzieci. Mówili, że dzieci były najbardziej wychowaną klasą, jaką kiedykolwiek przyjęli. Dobra 

robota 5A, wszyscy jesteśmy z ciebie bardzo dumni. 

 
 

 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  gdzie olbrzymi 
 Obliczanie Y1 Przyniósł 
Y2   wśród chwila 
Y3    zużywać wskazywać 
Y4    gęsty rozwijać 
 Podsumowanie Y5 kłopot 
Y6    przewidywany Przegubowe 

 

Gratulacje  
 Gwiazda the week Doobee • Moc uczenia się 

Suita Carter   

Odbiór Cała klasa Obszar Rory, Samuel, Tyrone, Joseph i 
Amelia 

Y1 Hermiona Wdzięk Kryształ 

Y2 Dylan-James Luke Caleb 

Y3 Cała klasa Amelia Shane i Lato 

4A Kathleen Pogoń Finley 

5A Ryan Wszystko z 5A Ona 

5 mld Tyler Pauline Lacey 

Y6 Siebie Kaelan • Lexi 

 
 
 
 
 
 
 



 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 

 

Wtorek,12 lipca    Dzień przeprowadzki  
 
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     
  
 
 


