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Дорогі батьки,  

 Ми продовжуємо дистанційне навчання-онлайн до подальшого повідомлення уряду. Дякуємо вам за     

     вашу постійну підтримку. 

 Чудова новина! Наша вчителька Інна Ніколаєва одружилася минулої суботи. Ми 

вітаємо Інну та її чоловіка Дмитра і висловлюємо їм найщиріші побажання на 

прекрасне, довге та щасливе подружнє життя. Многая літа! 

 Субота 31-го жовтня – вільна.  

 Конкурс творчості «Моя українська школа» 

Конкурс оголошується для учнів на пам’ять покійної пані Марійки Цікої яка довгі роки була керівником нашої 
школи - віддана, творча та обдарована людина.  Конкурс відбудеться 14-го листопада y День школи та на 
відзначення патрона школи Митрополита Андрея Шептицького.  
Тема роботи повинна показати якийсь аспект навчання в українській школі цього року: що робили, що 
вивчили, що сподобалося, про друзів, вчителів, як допомагали батьки. 
Категорії конкурсу: Перша категорія-садочок/ дошкілля/1 клас; Друга - 3/4 класи; Третя -5/6/7 класи. 
Переможці по категоріях отримають призи. 
Розмір малюнку: А4 або А3 
Вимоги виконання: вільний стиль і техніка. (наприклад: малюнок, колаж, комп’ютерний графік, олівці, 
фарби, розпис, вишивки, витинанка) 
Термін конкурсу – здати до 14/11/2020. Написати своє ім’я і клас на звороті малюнка і на додатковому 
листку коротко описати свою роботу. 
Координатор: пані Ельвіра 
 
Dear Parents,  

 We continue with distance learning-online, till further government notification. Thank you for your continued 

support. 

 Wonderful news! Our teacher, Inna Nikolayeva was married last Saturday. We congratulate Inna and her 

husband Dmytro and extend them our best wishes for a wonderful, long and happy life together.  God bless! 

 Saturday 31st October – no school   

 Drawing competition  "My Ukrainian school". 

This competition is for students and is dedicated to the memory of the late Mrs Maryika Cikoja, who was our 
principal for many years - a dedicated, creative and talented person. It will take place on November 14th, on our 
“School Day” honouring our patron, Metropolitan Andrej Sheptytsky. 
The work needs to show some aspect of Ukrainian school this year: what was done, what was learned, favourite 
activity, about friends, teachers, how parents helped. 
Competition categories: First–Kinder/Foundation/Year1; Second–Years 3/4; Third-Years5/6/7. Prizes awarded in 
each category. 
Requirements: free choice of style and technique. (for example: drawing, collage, computer graphic, pencils, 
paints, petrykivka, embroidery, vytynanky). Picture size: A4 or A3. 
Submit work by 14/11/2020. Write your name and class on the back of the picture and on a separate sheet briefly 
describe your work. 
Competition Coordinator: pani Elvira. 

 

                  Бережіться та доглядайте себе!       Stay safe and take care!                        
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