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Дорогі батьки,
1. Нагадуємо про проєкт - «Творчість Тараса Шевченка у дитячих малюнках». Термін 10-го
березня.Інформація внизу.
2. Проєкт про 70 ліття поселення українців Австралії продовжено на місяць.
3. Всі сім’ї отримали лотерейні квитки минулої суботи.
4. Дуже просимо надіслати спізнені вписові анкети чим швидше.
5. Завтрa, субота 7/3/2020, вільна. Бажаємо всім гарного відпочинку!
Dear Parents,
1. A reminder that the Project competition - «Creativity of Taras Shevchenko in children's
drawings» is due 10/03/2020. Information below.
2. The project competition about migration “The Journey from Ukraine to Australia” is extended
for another month.
3. Lottery tickets were distributed to all families last Saturday.
4. Please send late Enrolment forms asap.
5. Tomorrow, Saturday 7/03/2020 is a holiday. Enjoy your weekend!
Спонсори нашої школи
School Sponsors

Кооператива ДНІСТЕР; пан і пані Рудевич

~

DNISTER Cooperative; Mr & Mrs Rudewych

Інформація про проєкт «Творчість Тараса Шевченка у дитячих малюнках»
Метою проєкту – є надати дітям суботніх шкіл можливість реалізувати власні творчі здібності і
таланти, проілюструвавши улюблені твори Кобзаря, відобразити події з його життя, його мрії про
майбутнє, а також сучасну Україну.
Малюнки дітей за творами Т.Шевченка, які братимуть участь у проєкті, пропонується розміщувати
на Facebook сторінках МЗС та закордонних дипломатичних установ України (посольства).
Художні роботи подаються: на аркуші паперу формату А4 (21 на 29 см), без рамки, цифрова версія
фотографії малюнку (JPG) або скан-копія малюнка (вимога до скан-копії – розмір А4, 300 dpi,
кольорова).
Малюнки подаються у довільній графічній/живописній формі, виконані олівцями, фарбами,
крейдою, фломастером тощо.

форматі - Фотографії малюнків просимо надсилати до Посольства (emb_au@mfa.gov.ua;
halyna.yusypiuk@mfa.gov.ua), з зазначенням держави перебування, ім'я та прізвища учня, назви
суботньої/недільної школи або класу загальноосвітнього закладу, назви твору Т.Шевченка.
Останній термін направлення фотографій – 10 березня 2020 року.
Галина Юсипюк
Посольство України Канберра

Project competition - «Creativity of Taras Shevchenko in children's drawings»
The aim of the project is to give children the opportunity to use their creative abilities and talents to
illustrate Taras Shevchenko's favourite works, reflecting events from his life, his dreams of the future, as
well as contemporary Ukraine.
These drawings will be posted on Facebook pages of the Ministry of Foreign Affairs and foreign diplomatic
embassies of Ukraine.
Artistic works to be submitted: on a sheet of A4 paper (21 by 29 cm), without frame, digital version of a
picture or (JPG) scan copy of a drawing ( - size A4, 300 dpi, color).
Drawings in any graphic / pictorial form, made with pencils, paints, chalk, felt-tip pen, etc.
Photos of drawings are requested to be sent to the Embassy (emb_au@mfa.gov.ua;
halyna.yusypiuk@mfa.gov.ua), indicating the student's residence, first and last name, name of the Saturday /
Sunday school or class, title of T. Shevchenko's work.
Photo submission deadline is March 10, 2020.
Halyna Yusypiuk
Embassy of Ukraine Canberra

