
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       18/5/20 

Drogi uczniu roku 11,                                                                                                 

 

Z ogromną przyjemnością ogłaszam, że jesteśmy obecnie w trakcie tworzenia dla Was as 

Albumu Pamiatkowego „Class of 2020”, aby uczcić czas, ktory spedziliscie z nami w St Mary's 

College. 

 

Album zostanie profesjonalnie wydrukowany i będzie zawierał spersonalizowaną stronę dla 

każdego ucznia z roku 11, wraz z wyborem zdjęć, które Miss Shinkwin zrobiła w ciągu 

ostatnich 5 lat (są ich dosłownie setki do wyboru!) 

 

Aby stworzyć własną stronę w albumie, wystarczy wypełnić formularz online wysłany pocztą 

elektroniczną. Kopia tego formularza znajduje się również w folderze Year 11 w SharePoint. 

 

Aby wypełnić formularz, wystarczy dodać swoje zdjęcie i wypełnić pola tekstowe 

odpowiednimi informacjami - zdanie lub dwa dla każdego tematu. Aby to Wam ułatwić, są 

tam do wyboru dwa startery zdań - po prostu wybierz ten, który Ci najbardziej odpowiada a 

usuń drugi. Zapoznaj się z dodatkowymi wskazówkami na następnej stronie tego listu, aby 

uzyskać wskazówki i inspiracje. 

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy przy wypełnianiu strony w albumie, Twój osobisty 

korepetytor chętnie cię wesprze: albo napisz  e-mail z prosba o poradę badz poproś o 

telefon, jeśli chcesz porozmawiać o swoich pomysłach. 

 

Nastepnie prześlij wypełniony formularz e-mailem do Miss Shinkwin (nshinkwin@smchull.org) 

najpóźniej do poniedziałku 1 czerwca. Przed wysłaniem upewnij się, że tytuł formularza 

zawiera twoje pełne Imię i Nazwisko oraz nazwe „Formu”. 

 

Szczegóły dotyczące kosztu rocznika zostaną podane, ale zapewniamy, że maksymalny 

koszt, jaki student 11 roku będzie musiał zapłacić, to suma 10 GBP. Jest to kwota, którą 

profesjonalna drukarnia pobiera od szkoły za książkę. 

 

Chcemy, aby każdy uczeń w 11 roku miał kopię rocznika, więc jeśli koszty Cię niepokoją, 

napisz do pani Shikwin lub innego członka zespołu roku 11 roku, a my postaramy się Ciebie 

wesprzeć. 

 

Z poważaniem, 

 

Pani Shinkwin oraz zespół roku 11 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „DO’s” i „DON'Ts” podczas tworzenia Albumu: 

POWINIENES: 

✓ Dołącz szczegółowe informacje, które są dla Ciebie unikalne - im bardziej oryginalne, 

tym lepiej. 

✓ Dbaj o pozytywne nastawienie - skup się na miłych wspomnieniach, cudownych 

chwilach i szczęśliwych chwilach. 

✓ BĄDŹ uczciwy i uprzejmy, szczególnie pisząc o innych uczniach i / lub nauczycielach. 

NIE POWINIENES : 

❖ NIE udostępniaj - unikaj czegoś bardzo osobistego (pamiętaj, że nauczyciele 

to przeczytają!) 

❖ NIE pisz niczego, co mogłoby zawstydzić innych ludzi. Jeśli wspominasz 

któregoś ze swoich przyjaciół, sprawdź, czy są zadowoleni z tego, co piszesz. 

❖ Całkiem dobrze jest zawierać humorystyczne/ zabawne momenty, ale 

upewnij się, że nie odbywa się to kosztem nikogo innego. 

W razie wątpliwości zastosuj metode sprawdzania pani Ogilvie sprawdza: Czy to 

miłe? Czy to prawda? To jest użyteczne?  

Jeśli tak, śmiało 🙂 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jak wypełnić formularz 

 

Jest sześć takich pól, każde z inną podpozycją.  

Znajduje sie tam 6 pol, takich jak te z roznymi podtytulami. 

W każdym polu do wyboru są dwa zdania rozpoczynające zdanie. 

Wybierz ten, który  

chcesz uzupełnić, i usuń  

„zapasowy”  

Dokończ zdanie, podając  

własne informacje. 

Możesz napisać tyle, ile  

chcesz dla każdego. 

Pamiętaj, aby umieścić swoje imię, nazwe 

Formu oraz zdjęcie na górze. 
 

FOND MEMORIES OF SMC 
 
During my time at St Mary’s, one 
thing I would always look forward to 
was… 
 
OR 
 
The best thing about my time at SMC 
has been… 
 


