
Adwentowe i Bożonarodzeniowe wydarzenia w szkole St 
Peter’s      2015 

Wtorek 1 grudnia 

Uczniowie klasy P3 wybierają się do Kościoła St Nicholas 

Kirk by na dziedzińcu wraz ze swoimi 

nauczycielami śpiewać kolędy podczas poświęcenia Szopki 

Bożonarodzeniowej. Zapraszamy rodziców by towarzyszyli 

grupie. Prywatny bus odjeżdża ze szkoły o 10.30. Prosimy 

ciepło się ubrać! 

Piątek 4 grudnia 

Ojciec Gabor poprowadzi Posługę Adwentową w szkolnym holu o 
13.30. Zapraszamy rodziny i przyjaciół. 

Sobota 5 grudnia 

Nasza Rada Rodziców organizuje Jarmark Bożonarodzeniowy 
w szkolnym holu od 14.00 do 16.00. Serdecznie zapraszamy 

na dobrą zabawę. Będzie poczęstunek oraz stoiska ze sprzedażą: 
  

●     dekoracji i upominków zrobionych przez dzieci, 
●     dobrej jakości książek “z drugiej ręki”, zabawek i bibelotów, 
●     rękodzieła, biżuterii i prezentów Bożonarodzeniowych. 

Odwiedzi nas Święty Mikołaj. Będzie “malowanie buziek”, brokatowe tatuaże, gry i zabawy, 

tombola, stoliki do robienia rękodzieła prowadzone przez uczniów ze starszych klas oraz 

loteria z fantastycznymi nagrodami. Odwiedź nas koniecznie. 

Poniedziałek 7 grudnia i Środa 9 Grudnia 

Tajemniczy Sklep Świętego Mikołaja stwarza okazję dla dzieci do zakupu prezentów dla 

członków swoich rodzin. Zakup upominków przez dzieci będzie możliwy w poniedziałek 7 

grudnia i w środę 9 grudnia. Każdy upominek będzie 
kosztował £1.  Rodzice - pomocnicy zapakują każdy prezent i 

opatrzą go stosownym bilecikiem, więc dziecko będzie mogło 

zabrać zakup do domu jako prawdziwąniespodziankę! Tajemniczy 
Sklep Świętego Mikołaja oparty jest na wykorzystaniu podarowanych 

wcześniej prawie nowych rzeczy , które są odpowiednie na 

Bożonarodzeniowe upominki.Rzeczy przekazane w latach 

poprzednich to: świece, ramki na zdjęcia, kubki, krawaty, biżuteria, 

kosmetyki, zestawy do kąpieli (nie otwarte),pudełka słodyczy (z ważną datą przydatności do 

spożycia). 

●     Jeśli możesz podaruj drobny upominek , dzięki temu przyczynisz się do sukcesu 

naszej wspólnej imprezy. Proszę o dostarczenie w/w darowizn do biura 

szkoły/sekretariatu. 
  

●     Prosimy o zgłoszenie się do pomocy przy przedsięwzięciu organizowanym w 

poniedziałek lub w środę (Tajemniczy Sklep Świętego Mikołaja). Prosimy wyślij 

email do stpeters@aberdeencity.gov.uk lub zadzwoń 01224 485611 Dziękujemy! 

https://outlook.aberdeencity.gov.uk/owa/JoMartin@aberdeencity.gov.uk/redir.aspx?SURL=DOEcq5vl7Izn-vzwPQVPNfhnQQhVGXRspzKgGPen7ppYiqYFm_rSCG0AYQBpAGwAdABvADoAcwB0AHAAZQB0AGUAcgBzAEAAYQBiAGUAcgBkAGUAZQBuAGMAaQB0AHkALgBnAG8AdgAuAHUAawA.&URL=mailto%3astpeters%40aberdeencity.gov.uk


Wtorek 8 grudnia 

Wszyscy uczniowie udają się do Aberdeen Arts Centre na 

przedstawienie o godz. 13.00  ‘Jack and the Beanstalk’ (Jaś i 

Magiczna Fasola). Uczniowie z klas P1-P3 pojadą prywatnym 

busem. Uczniowie z klasy P4 będą uczestniczyć rano w zajęciach 

w Belmont Cinema, więc prosimy aby przynieśli ze 

sobą zapakowany lunch, który zjedzą po dotarciu do Arts Centre. 

Dzieci z pozostałych klas wraz z towarzyszącymi im dorosłymi 

opuszczą szkołę o 12.15 i przybędą na piechotę do Aberdeen Arts 

Centre. Szkolny lunch zostanie podany o 11.30. Prosimy o kontakt 
z sekretariatem jeśli możesz pomóc. Dziękujemy. Prosimy aby 

wszyscy uczniowie przyszli w szkolnych mundurkach. Uczniowie klas P4 - P7 

muszą mieć ciepłe okrycia wierzchnie, rękawiczki i ciepłe buty.  Serdeczne 

podziękowania dla naszej Rady Rodziców, która dostarczy specjalną przekąskędla dzieci 

jako poczęstunek podczas przerwy w przedstawieniu. Został zamówiony transport, aby 

przywieźć wszystkie dzieci do szkoły St Peter’s po przedstawieniu. 

Przedstawienie kończy się o 15.00 i powinniśmy być w szkole St Peter’s do 15.30.  

Środa 9 grudnia 

W szkole będzie podany Bożonarodzeniowy lunch - indyk lub danie 
wegetariańskie ze zwykłymi dodatkami a na deser - świąteczne lody. 
Zapraszamy rodziców do pomocy przy przygotowaniu szkolnego holu oraz 
przy serwowaniu posiłku. Prosimy przyjść między 11.00 a 13.00 jeśli 
możesz pomóc. Koszt za Bożonarodzeniowy lunch to £2.10. 
  

Poniedziałek 14 grudnia  
Nasze świąteczne przedstawienia: P1 - 3 będą oglądać “Hoodwinked” (“Czerwonego 
Kapturka”) i P4 - 7 będą oglądać uczniów klasy P3 red w przedstawieniu “A Miracle in 
Town” (“Cud w mieście”) przy akompaniamencie uczniów z klas P1 - P3. 
 

Uczniowie mogą przyjść w 
ubraniach świątecznych by uczestniczyć w 
popołudniowych zabawach klasowych. 
  

We wtorek, środę i czwartek planujemy zamienić nasz szkolny hol w teatr - 
bezpośrednio po lunch-u. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za pomoc ze strony rodziców 
każdego z tych dni od godziny 12.30. Prosimy o kontakt z Panią Martin jeśli możecie 
pomóc przy uprzątnięciu holu, ustawieniu krzeseł lub przy przygotowaniu dzieci do 
przedstawienia. 

Wtorek 15 grudnia   
Nasi przyjaciele z okolicznych przedszkoli oraz ze szkoły Woodlands 
przychodzą by obejrzeć P3 blue oraz P1 - P3 w przedstawieniu “A Miracle 
in Town” oraz P4 - P7 prezentujących “Hoodwinked” zaraz po młodszych 
kolegach. Rodzice z małymi dziećmi na pewno chętnie przyjdą ze swoimi 
pociechami by zobaczyć przedstawienie o 13.15. 

 
 



 
Środa 16 grudnia 
Koncert w szkole rozpoczyna się o 13.15. 

●     Uczniowie z klasy P7 wspomagani przez kolegów z 

klas P4 –P7, zaprezentują ‘Hoodwinked,’ w oparciu o 
historię Robin Hood’a. 

●     P3 red, w towarzystwie przyjaciół z P1 – P3, 

przedstawiąwyjątkową szopkę “A Miracle in Town.” 
Bilety będą w sprzedaży od poniedziałku 7 grudnia w cenie £3 
za bilet. Cały zysk zostanie przekazany na ‘Hosanna Children’s 
Pilgrimage Trust’, lokalną Katolicką organizację charytatywną, 
która organizuje wyjątkowe wakacje dla dzieci w Lourdes. 
  

Czwartek 17 grudnia 
Koncert w szkole rozpoczyna się o 13.15. 

●     Uczniowie z klasy P7 wspomagani przez kolegów z klas P4 – P7, 

zaprezentują‘Hoodwinked,’ w oparciu o historię Robin Hood’a. 
●     P3 blue, w towarzystwie przyjaciół z P1 – P3, przedstawią wyjątkową szopkę “A 

Miracle in Town.” 
Bilety będą w sprzedaży od poniedziałku 7 grudnia w cenie £3 za bilet. Cały zysk zostanie 
przekazany na ‘Hosanna Children’s Pilgrimage Trust’. 

 
Piątek 18 grudnia 

Dzieci mogą przyjść do szkoły w świątecznych sweterkach lub 
swoich zwykłych ubraniach. Muszą mieć ciepłe okrycia wierzchnie, 
rękawiczki i ciepłe buty ponieważ jeśli pogoda pozwoli wybieramy 
się do Kings College na Czytanie Pisma i Kolędy o 13.30. 
Zapraszamy serdecznie całe rodziny z przyjaciółmi. 
  

Zajęcia szkolne kończą się o 15.15 i rozpoczyna 
się przerwa świąteczna. Powrót do szkoły w środę 6 stycznia o 9 rano. 
 

 


