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 19.08.17   Свято Преображення  
За шкільною традицією відбудеться благословлення фруктів під час ранньої молитви.  
Батьківський комітет організовує фрукти для цілої школи, і рівнож запрошуємо учнів 
принести cвої фрукти на благословлення. 2/3 клас виступатиме на лінійці. 

 

19.08.17   Transfiguration  - Blessing of fruit 

This has become a school tradition and will take place during morning assembly.  

A basket of fruit will be blessed and shared with all classes. Students are also welcome to bring their own fruit 

basket or а piece of fruit for the blessing.   Year 2/3 class will present an item at this assembly. 
 

 

24.08.17 Посольство України в Австралії  
Embassy of Ukraine in Australia-  Art Competition titled “My Ukraine”to celebrate 
Independence Day of Ukraine 
 
Конкурс дитячого малюнка «Моя Україна» проводиться з нагоди відзначення Дня 
Незалежності України у 2017 році. Умови:  4 до 6 років; 7 до 10 років;11 до 18 років. 
 

Вимоги до малюнків: малюнки у довільній графічній, живописній формах, виконані олівцями, олійними, 
акварельними фарбами чи гуашшю, або іншими матеріалами. Розмір роботи довільний Тематика досить 
широка, тому діти можуть вибрати все, що для них пов’язане з Україною (традиційне вбрання, українські казки, 
українські символи, українські пейзажі, архітектура, тощо.) 

Фотографію роботи треба надіслати на емейл vdkonkurs2017@gmail.com або на фейсбук до Free Thought / 
Вільна Думка    до 24 серпня 2017 року. На фейсбук Free Thought / Вільна Думка буде створено альбом, де 
кожен зможе переглянути роботи та залишити коментар. 

 Кількість робіт поданих на конкурс від однієї особи - необмежена.Роботи не потрібно оформляти рамкою, 
паспарту, наклейками тощо. Як додаток до роботи, необхідно зазначити розбірливо українською мовою та 
англійською мовами: назву роботи; прізвище, ім’я, та вік автора; його місце проживання, контактний телефон, 
електронну адрес (при наявності); (за бажанням) назву української школи. 

 

 

     26.08.17  Відзначення Дня Незалежності України в школі.  
     На ранній молитві виступатимуть 4/5 клас.  
     Просимо всіх одягнути національні кольори, синьо-жовті або вишиванку. 

 

26.08.17 Independence Day сelebrations at school. Class 4/5 will make a presentation  

                           at our 9 o’clock morning assembly.  Wear national colours – yellow and blue or embroidery.      

 
 

1/09/17 SBS National Languages Competition is being held to encourage and celebrate a love 
of learning Languages in Australia. Four categories: ages 4-7years, 8-12, 13-15, 16-18.  

Competition closes Friday September 1st. ENTER now: sbs.com.au/NLC17     
 
 

     Кооператива Дністер є спонcором нашої школи   /  Ukrainian  co-op  Dnister  is a sponsor of our school 


