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W ubiegłą środę wszystkie dzieci w Marton Primary Academy i Przedszkola 

uczyły się o bezpieczeństwie na drogach i wziął udział w Brake Kid's Walk w 

celu podniesienia świadomości na temat zagrożeń z ruchu drogowego i jak 

zachować się bezpieczne podczas przekraczania dróg. Dyskutowaliśmy o 

bezpiecznych miejscach do przekraczania dróg, w tym na wyspach ruchu i gdzie jest Lollipop Person. 

Klasa 3A udała się wzdłuż Whernside, aby wprowadzić to,czego się nauczyli, do praktyki podczas 

przekraczania drogi w pobliżu szkoły. 

Pamiętali, aby myśleć, gdzie byłoby bezpiecznie przejść, zwrócił uwagę na drogę, czekał na krawężniku i 

sprawdził, czy mogą zobaczyć lub usłyszeć żadnego ruchu. 

Kiedy nie było samochodów lub gdy samochody się zatrzymały, ponownie spoglądali w prawo, w lewo i w 

prawo, a następnie bezpiecznie szli przez jezdnię, patrząc i słuchając, gdy przechodzili. 

Dzieci były zaskoczone, jak zajęty Whernside było jak widzieli dużo ruchu w krótkim czasie czekali na 

przejście przez jezdnię, van tranzytowy dostarczanie do szkoły, samochód dostawczy na receptę i sporo 

samochodów. 

Zawsze bezpiecznie przekraczaj jezdnię i bądź ostrożny. 

Zobacz nasz film...  https://youtu.be/NdpKUAGYpN4 

 

 
 

 

https://youtu.be/NdpKUAGYpN4


Patrol przejścia szkolnego  

Rada Blackpool poprosiła nas, aby pomóc im zatrudnić kilka dodatkowych patroli przejścia szkoły.  Jeśli ty 

lub ktoś, kogo znasz, jest zainteresowany, napisz do transportdirect@blackpool.gov.uk  i zostaw swoje 

dane.  Następujące obszary mają wolne miejsca :- Mereside (Langdale Road),Baines Endowed (Bispham 

Road),Anchorsholme (North Drive /Luton Road),Devonshire Primary (Caunce Street), St John Vianney (Park 

Road) , Our Lady (Common EdgeRoad), Unity (Devonshire Road) Plus Mobile School Crossing Patrol. 

 

Piknik Misiów 

 

kolarstwo 

 
Proszę przypomnieć wszystkim dzieciom i rodzicom, że jeśli  jesteś na rowerze do szkoły, gdy jesteś na 
terenie szkoły such jak co drogę do cleassroom  wejść lub na placu zabaw musi ne bo jazdy na rowerze. 
Proszę pchać rower we wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych, a nie na rowerze. Ma to 
zapobiec wypadkowi. 
 
 
 
 
 

W piątek, 16 lipca będziemy mieli w szkole Piknik 

Misiów.  Wszystkie dzieci wezmą udział w 

pikniku w porze lunchu. Jeśli twoje dziecko 

zwykle przynosi tam własny obiad z paczką i 

chcesz, aby miał szkołę zapakowany lunch tego 

dnia,poinformuj biuro wiedzieć, czy jesteś 

rodzicem niemowląt lub zapłacić £ 2,00  na 

rodziców zapłacić w ramach Teddy Bears Piknik 

dla juniorów. Termin zakończenia 2 lipca 2021 r.  

(Proszę nie płacić za kolacje) 

mailto:transportdirect@blackpool.gov.uk


Maski  
 

Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy nosili osłonę twarzy podczas zbierania lub upuszczaniaf  swoich dzieci. 

Proszę pamiętać, że jedynymi osobami, które nie muszą nosić osłony twarzy, są rodzice, którzy są 

zwolnieni z powodów medycznych. Przypominam również, że aby zminimalizować liczbę osób dorosłych na 

miejscu, tylko jedna osoba dorosła powinna przyjść na miejsce ze swoim dzieckiem. 

Parking szkolny  

 
Nasi sąsiedzi są bardzo ważną częścią społeczności szkolnej, a bezpieczeństwo wszystkich jest 
najważniejsze.  W tym tygodniu mieliśmy dalsze obawy zgłoszone przez wielu  mieszkańców w 
odniesieniu do sposobu, w jaki niektórzy z naszych rodziców zostały parking. Prosimy o to, aby wszyscy 
rodzice okazywali szacunek naszym sąsiadom przy wyborze miejsca parkowania.  Zawsze upewnij się, że 
nigdy nie wolno blokować podjazdów,parkować w przestrzeniach dla zwiedzających  i drogi dojazdowe. 
Prosimy o zapewnienie naszym sąsiadom łatwego dostępu do ich domów i zapewnienie, aby pojazdy 
ratownicze miały pełny dostęp do drogi. Co-op uprzejmie dały pozwolenie dla rodziców do parkowania 
tam podczas zbierania dzieci z Marton. 

 
Słowa tygodnia 

 
Rec  szczęśliwy   rok 1 champion 

 
Rok 2 udany Lata 3 i 4 zwycięskie 

 
Lata 5 i 6 podbijając 

 
 

Super Gwiazdy, Doobees i Learning Power Awards 

Super Gwiazda   Doobee (doobee)                       
Siła uczenia się                                       

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Aryan i Vinny Rec, 

Matilda Y1, Faith Y2, All 

of Y3, Skylar Y4A, Jacob 

Y4B, Rosie Y5A, Charlie 

Y5B, Cole Y6. 

 

 

Lenny, Lewis i Hugo Y1A, 

Isaac Y2A, Elizabeth i Ryley 

Y3, Hannah Y4A, John-Brian 

Y4B, Ashanta Y5A, Bailey i 

Abi 5B Theo Y6 

 

 

Annabelle Y1, Laynee Y2, 

Kacie Y3, Aiden Y4A, 

Nathan Y4B, Aaran Y5A, 

Alina Y5B, Zack Y6A 

 



Daty pamiętnika 
                              
Piątek 2 do    poniedziałku 5 lipca  Rok 6 PGL 

 
Piątek16  lipca    Piknik Misiów 

 
Piątek16  lipca Rozpoczyna się Letni Urlop 

 
 

 
Dziękuję 

 
Pani Alice Coyle    Pani Ruth Coupe 
Dyrektor Szkoły    Principal 


