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                      ВІСНИК                             Число 3     29/03/14 
 

1. Писанки. 

Дякуємо Сестрі Макрині за проведення  шкільне заняття – писання писанок.  

Дякуємо за час і труд у підготовці фарб, воску, варення яєць, та особливо за 

виготовлення унікальних писальців та ложок для топлення воску. Діти із 

задоволенням та гарними успіхами писали наші традиційні писанки та 

барвисті крапанки. 

 

2. Концерт Тараса Шевченка    

У неділю 30 березня 2014 року о 2:00 в  Українському Домі на святковому концерті до знаменної 

дати - 200-років від дня народження Тараса Шевченка  відбудеться урочиста церемонія –

нагородження переможців конкурсу Виставки-конкурсу дитячого малюнку “Мій Шевченко". 

Хто переможець? Дізнаєтеся на концерті! Викликатимуть всіх учасників на сцену. 

Отже запрошується всіх дітей та батьків на свято та виставку! 

              

3.    Кооператива Дністер 

        Програма Кооперативи для підтримки шкіл, як і минулого року, має додаткові пільги, яка тепер 

дозволяє отримати українським школярам по $25 на свій рахунок у “Дністрі” для заохочення їхнього 

навчання. Щоб отримати ці гроші прошу повернути до школи підписану заяву-анкету негайно. 

         

4.    Гагілки- Неділя 20/4/14  
Всі учнів танцюють гагілки після Служби Божої на церковному подвір’ю. Бажано, щоб учні 

були у вишиванках. 

 

5.     День Матері 10/5/14.  

        Концерт до Дня Матері відбудеться в другу суботу після канікул. Початок о год. 12:00пп. 

 

6.     Конкурс з украінської мови ім.Петра Яцика в університеті Монаш. 24/5/14              

        Всі учні від 4-го до 12-го класів братимуть участь. Школа організує безкоштовний транспорт 

автобусом.  Більш детальна інформація про реєстрацію буде подана учням після канікул.                                         
 

 

        Важливі  дати:  

        5/4/14                                    Закінчення 1-ої чверті 

        12/4 & 19/4 & 26/4/14         Канікули  (3 тижні)                                    

        3/5/14                                    Початок 2-ої чверті 

20//4/14              Гагілки на церковному подвір’ю (Учні у вишиванках) 

10/5/14               Концерт до Дня Матері – 12:00 год. (Учні у вишиванках) 

24/5/14               Конкурс з украінської мови в університеті Монаш. ( 4 – 12 кл) 

7/06/14               Вільна субота  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             
             Кооператива  ДНІСТЕР  є спонсором нашої школи.   /   DNISTER  is a sponsor of our school. 



Українська Братська Школа                        35 Canning St., North Melbourne 

 iм. Митр. Андрея Шептицького                                Phone:  (03) 9320 2525 
               Saturdays  8:30 -2:00 pm 

    Ukrainian Parish School                               PO Box 417, Essendon 3040 
Patron Metropolitan Andrej Sheptytskyj                Email:ukischoolnm@catholicukes.org.au 

                                                                                                  www.ukischoolnm.org.au 
 
 

 

                   VISNYK/Newsletter                                 No 3   29/3/14 

 

 
 

1.   Ukrainian Easter Eggs - Pysanky 

         Thank you to Sister Makrina for our traditional Easter activity which was enjoy and 

masterfully completed by all the classes who took part. We thank her for all her     

        time and effort in preparing the eggs, the dyes, wax and her specially designed writing 

implements.    
                                            

2.    Concert for Taras Shevchenko Sunday 30/3/14 at 2pm 
       All children who took part in the drawing competition will be awarded certificates and    

       prizes during the concert. Please attend. 
 

3.    Credit Cooperative Dnister 
        The Dnister Schools program includes benefits for individual students - $25 can be added to individual     

        accounts if a signed application form is returned to school by next week. 
 

 

4.     Easter dances - Hahilky  - Sunday 20/4/14 
These will be performed after the Sunday Easter Liturgy, in the church yard after the Liturgy. We 

request that the children to wear Ukrainian shirts/blouses. 

 

        5.    Mother’s Day Concert  in the upstairs Church hall.10/5/14 

 

 

        6.   Аustralian Ukrainian Language Competition – 24/5/14 

              All students from Year 4 toYear12 will take part in this competition, to be held at Monash University. 

              Free transport will be by bus, leaving from school.  

              Further details will be available regarding registration in Term2. 

 

      

 

        Important dates: 

  

5/4/14                        End Term1     

12/4 &19/4 & 26/4   Term Holidays  (3 weeks)       

 3/5/14                        Start Term2  

20/04/14     Easter dances – Hahilky (All students wear Ukrainian shirts/blouses)   

10/5/14       Mother’s Day Concert at 12:00pm (All students wear Ukrainian shirts/blouses) 
 

24/05/14     Ukrainian Language Competition at Monash University 
 

7/6/14         Holiday – Queen’s Birthday weekend 
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