Mistoqsija
L-iskola tiegħek se torganizza żewġ attivitajiet.
Agħżel attività waħda u ikteb avviż dwarha biex
tħajjar lit-tfal u l-familji tagħhom jattendu din lattività.
L-avviż għandu jkun bejn 50 u 60 kelma.
1. Jum l-Annimali fl-Iskola Tagħna
JEW
2. Jum il-Karnival fl-Iskola Tagħna

Fi tmienja Mejju 2013, l-iskola tagħna
tal-Għarb se torganizza Jum il-Karnival.
Jum il-Karnival se jkun bejn id-disgħa
ta’ filgħodu u s-sagħtejn ta’ wara
nofsinhar. F’din l-attività se jkun hemm
buffi, u nies li jagħmlu l-maġija.
Dħul b’xejn imma jekk tkun se tara xi
maġija jew tieħu xi ġelat trid tħallas
ewro għal kull wieħed. Se jkun hemm
ukoll ħafna logħob għat-tfal. It-tfal
jistgħu jiġu bil-kostum!

Din l-attività qed tittella’ biex jinġabru fondi għall-iskola.

Fil-21 ta’ Frar, l-Iskola tagħna tar-Rabat se torganizza
festin kbir tal-Karnival mit-tmienja u nofs sa nofsinhar.
Se jkun hemm ikel u xorb, kant
u żfin mit-tfal li jattendu din liskola u ħafna logħob għat-tfal.
It-tfal jistgħu jiġu bil-kostum talkarnival tagħhom. Il-ġenituri
wkoll jistgħu jieħdu sehem f’din
l-attività ta’ Jum il-Karnival.

Kulħadd huwa mistieden.

» Triq tqatta’ ġurnata fl-atmosfera tal-karnival? Mela ejja
qatta’ jum magħna l-Iskola Primarja tal-Għarb u ħu gost!!!
» Post: L-iskola Primarja tal-Għarb
» Ħin: Mill-għaxra ta’ filgħodu sat-Tlieta ta’ waranofsinhar.
» Meta: It-13 ta’ Marzu 2013
» Prezz: It-tfal iħallsu €3 u l-kbar iħallsu €6.
» Ser ikun hemm logħob, żfin, u ankè karrijiet tal-karnival!
L-iskop ta’ din l-attività huwa li jinġabru flus għall-missjoni.
» Narawkom!

Meta:

It-Tlieta, 24 ta’ Frar 2013

Fejn:

L-Iskola tal-Għarb, Għawdex

Ħin:

8:30am – 12:00pm

Mistednin: In-nies kollha mir-raħal tal-Għarb

Se jkun
hemm:

Kostumi
differenti

Kompetizzjoni
tal-isbaħ tpinġija
fuq il-karnival

Kumpaniji

Kastelli

taż-żfin

tal-arja

Karrijiet żgħar
magħmulin millistudenti.
Tpenġija fuq il-wiċċ

Kull min jieħu sehem fil-kompetizzjoni jingħata ċertifikat.
Il-flus li jinġabru jmorru għall-Iskola tal-Għarb.
Narawkom!

Nhar il-Ġimgħa, 15 ta’ Frar, l-Iskola ta’ Marsaskala
se torganizza attività tal-karnival. Din l-attività se
tibda fit-tmienja ta’ filgħodu u tispiċċa għall-ħabta
tas-sagħtejn ta’ wara nofsinhar.
L-iskop ta’ din l-attività huwa li l-familji jingħaqdu
u jieħdu pjaċir. Matul l-attività se jżuruna karattri
popolari mat-tfal bħal Cindirella, Harry Potter,
Mickey Mouse u ħafna oħrajn.
Se jkun hemm ukoll żfin u kant ta’ diski popolari.
Mela ejjew għal din l-attività u tieħdu pjaċir żgur!

» Nhar il-Ġimgħa 7 ta’ Ġunju 2013, fl-Iskola Primarja
tar-Rabat Għawdex ser isiru diversi attivitajiet f’Jum
l-Annimali. L-iskop tal-attività hu biex it-tfal
jitgħallmu jħobbu u jieħdu ħsieb aħjar tal-annimali.
» Fid-disgħa ta’ filgħodu l-librar se jaqra stejjer
interessanti dwar l-annimali. Ġibu l-pets tagħkom
għax fil-ħdax ta’ filgħodu, qassis mill-parroċċa tarRabat ġej ibierek l-annimali. F’din l-attività ser
jinbiegħ varjetà ta’ ikel u xorb. Kull min jattendi għal
din l-attività ser jingħata tifkira speċjali. Kulħadd
mistieden.
» Mela narawk l-Iskola Primarja tar-Rabat!

» Nhar il-Ħadd li ġej hu Jum l-Annimali. L-iskola
tax-Xagħra qed tistieden lil kulħadd biex jiġi għal
din l-attività.
» Data: Id-9 ta’ Ġunju 2013
» Post: L-iskola Primarja tax-Xagħra
» Ħin: Min-nofsinhar sas-siegħa
» Kull min jixtieq jiġi jrid iġib annimal miegħu! Se
jkun hemm qassis li jbierek l-annimali! Għalhekk
ejjew għal din l-attività biex l-annimali tagħkom
ikunu mbierka.

Ma tafux x’se taqbdu tagħmlu f’Jum l-Annimali? Mela
ejjew l-Iskola taż-Żurrieq.
Kulħadd mistieden u mħeġġin iġġibu magħkom l-annimal
domestiku tagħkom.
Din l-attività ser issir fil-25 ta’ Lulju mis-sitta sad-disgħa.
Se nuru programm fuq il-ħajja ta’ San Franġisk. Wara
jkollna xi ħaġa żgħira tal-ikel u xorb.
M’hemmx ħlas. Kemm tirriserva post billi ċċempel fuq
12345678, jew minn fuq is-sit elettroniku
www.l-iskola_tagħna.com.
Narawkom!

Trid tieħu gost, filwaqt li tgħin l-annimali li huma filbżonn?
L-Iskola Primarja taż-Żurrieq se torganizza attività nhar
il-Ħadd, 15 ta’ Ġunju 2013 bejn it-8.00am u l-12.00pm.
F’din l-attività se jkun hemm kelliema li jitkellmu fuq kif
wieħed għandu jieħu ħsieb l-annimali tiegħu. Se jkun
hemm ukoll diversi logħob edukattiv għat-tfal.
Il-biljetti tad-dħul jistgħu jinxtraw mill-iskola stess, u
jiswew biss 50 ċenteżmu. Il-flus li se jinġabru se jmorru
għas-santwarju tal-annimali taż-Żurrieq.
Narawkom hemm!

Fil-25 ta’ Ġunju 2012, fis-sitta ta’ filgħaxija, l-Iskola
Primarja Santa Margerita ta’ Ħaż-Żabbar se torganizza
“Jum l-Annimali”. Kulħadd mistieden iġib l-annimal
tiegħu. Id-dħul għal kull persuna huwa ewro biss u
dawn il-flus se jmorru għall-annimali fil-bżonn.
Se jkunu mistiedna l-pulizija bil-klieb tagħhom. Se
jkun hemm ukoll żewġ imwejjed bl-ikel, waħda għannies u l-oħra għall-annimali. Min jiġi jingħata rigal
sabiħ tal-attendenza. Nispera li narakom u li l-iskola
tkun mimlija daqs bajda.

