


 

 

 

 

 

 

 

 

 23.06.2016 zostali ogłoszeni zwycięzcy 
całorocznego konkursu Superświetlik.  
W roku szkolnym 2015/2016 Superświetli-
kami zostali  Radosław Bereś z klasy III,  
Brajan Hasiak-Ostrowski z klasy IIb, 
Maja Szykuła z klasy IIb oraz Radosław 
Kozak z klasy II b. 

Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe i dy-
plomy.  

 

Życzymy wszystkim udanych wakacji. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku  
poszerzy się grono Superświetlików! 



 

 

 

 

 

 

 

 

W maju i czerwcu braliśmy udział w Olimpiadzie Świetlicowej. W konkurencjach spor-
towych staraliśmy się osiągnąć jak najlepsze wyniki. A oto rezultaty:  

* Skok w dal –  I miejsce Maja Szykuła (IIb),  

* Rzuty do kosza na czas – I miejsce Kacper Kapuściński (IIa) 

* Slalom z kozłowaniem piłki – I miejsce Radosław Bereś (III) 

* Skoki na skakance – I miejsce Radosław Kozak (IIb) 

* Kręcenie hula-hopem – I miejsce Adrianna Pelczar (IIa) 

* Biegi na czas – I miejsce Weronika Wróbel (IIb) 

* Rzut do celu – I miejsce Cezary Otulak (Ia) 

* Slalom z jeżem przy pomocy kija hokejowego – I miejsce Radosław Bereś (III) 

* Mecz piłki nożnej – drużyna w składzie Wiktor Drzał (IIb), Radosław Kozak (IIb), Ra-
dosław Bereś (III),  Brajan Hasiak-Ostrowski (IIb),  Nikodem Myśliwiec (Ia) 

 

Wszystkim zwycięzcom zostały wręczone medale. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 
 10.06.2016 na placu szkolnym odbyło się spotkanie  z policjantem – prze-
wodnikiem psa służbowego. Wszyscy byliśmy zachwyceni licznymi umiejętno-
ściami policyjnego psa, który mimo upału wykonywał wszystkie polecenia swo-
jego pana bez najmniejszego zawahania. Nagrodziliśmy go głośnymi brawami. 



 

 

 

 

 

 

 

 

           W Międzyświetlicowym konkursie wie-
dzy Omnibus klas III, który odbył się 
07.06.2016 w Szkole Podstawowej nr 2  
w Rzeszowie, naszą szkołę reprezentowali 
Mateusz Sikora oraz Radosław Bereś.  Ucz-
niowie musieli wykazać się wiadomościami  
z zakresu wiedzy całościowej, nie tylko tej 
zdobywanej w szkole. Chłopcy wspaniale sobie 
poradzili, Mateusz zajął  VII, a Radek XI 
miejsce.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 W konkursie na najciekawszą zakładkę do książki, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 
31.05.2016, nagrody otrzymały: Daria Konefał z kl. Ib, Zuzanna Tarnawska z kl. Ib oraz Anna 
Gołojuch z kl.  Ia,  a wyróżnienia :  Maja Karabanowska z kl.  Ib oraz Weronika Wróbel  
z kl. IIb. Wszystkie piękne i ciekawe zakładki ozdabiały tablicę w holu naszej szkoły.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 25.05.2016 nasze koleżanki i koledzy ze świe-
tlicy przedstawili spektakl teatralny pt.: „Baśń nie 
tylko o smoku wawelskim…”. Obejrzeli go uczniowie 
klas I,II,III, grupy przedszkolne, a także rodzice i 
nauczyciele. 

Na scenie pojawiły się: Zła Królowa, Czarownica, 
Smok, Wilk, Jaś i Małgosia, Babcia i Czerwony 
Kapturek, Gajowy, Krasnoludki, Król, Szewczyk 
Dratewka oraz Sowa. Wszyscy mieli wspaniałe ko-
stiumy. 

Przedstawienie było bardzo zabawne, a aktorzy 
świetnie się spisali. Otrzymali głośne brawa od pu-
bliczności, a także słodki poczęstunek w nagrodę za 
ciężką pracę. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2016 w ramach akcji 
Książka moim przyjacielem wzię-
liśmy udział w konkursie wiedzy o baj-
kach i baśniach.  Najpierw sami wy-
braliśmy nazwy dla naszych grup, były 
to: Harry Potter, Violetta, Timon  
i Pumba, Kung Fu Panda, Łowcy Ba-
jek, Czerwony Kapturek oraz Piękna 
i Bestia. 

 
W trzyosobowych grupach rozwiązy-
waliśmy postawione przed nami zada-
nia, takie jak krzyżówki, puzzle, za-
gadki, rozpoznawanie baśni, wyszuki-
wanie w tekście największej ilości ty-
tułów bajek. Naszym zadaniem było 
również oddzielić ziarna grochu od 
kukurydzy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepszą grupą okazali się Łowcy Bajek i tym samym Zuzia Szwajka, Ula Wilk i Matylda 
Durska z klasy IIa zajęły pierwsze miejsce.  Tuż za nimi znaleźli się uczniowie z gru-
py Harry Potter, Maja Szykuła i Weronika Wróbel z kl. IIb oraz Radosław Bereś z kl. 
III. Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy i upominki.  



 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.2016 w ramach akcji Książka moim przyjacielem 
braliśmy udział w zajęciach poświęconych książce. 
Rozmawialiśmy o tym co lubimy czytać i dlaczego, ja-
kie są zalety czytania , a także tworzyliśmy zasady 
poszanowania książki. Zapoznaliśmy się również z jej 
budową. Jednym z haseł rozwiązywanej przez nas 
krzyżówki był nowy dla nas wyraz—inicjał. Pani wyja-
śniła nam pojęcie i pokazała przykłady inicjałów. Na-
szym zadaniem było stworzyć swój inicjał  
i ozdobić go według naszego pomysłu. Wszystkie prace 
upiększyły naszą świetlicę. 



 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 25.04.2016 rozpoczęliśmy akcję 
Książka moim przyjacielem. Nasi starsi ko-
ledzy i koleżanki z VI klasy odwiedzali nas 
w świetlicy i przebrani w kostiumy czytali 
Przygody Mikołajka oraz polskie baśnie. 

Bardzo miło spędziliśmy czas, a przybyłym 
podziękowaliśmy głośnymi brawami. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 W Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym 
pod hasłem „Marzanno. Marzanno” wzięło udział wiele 
osób z naszej świetlicy. Wykonały piękne prace.  
28.04.2016 w Szkole Podstawowej nr 27, która była 
organizatorem konkursu, zostały ogłoszone wyniki  
i wręczone nagrody. Otrzymały je: Antonina Łozińska 
z kl. IIb i Marcelina Motowidełko z kl. Ib. Wyróżnie-
nia zdobyły Daria Konefał z kl. Ib oraz Oliwia Walen-
tek z kl.  Ia.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 22.04.2016 obchodziliśmy Światowy 
Dzień Ziemi. Z tej okazji tworzyliśmy ma-
kiety naszej planety używając do tego balo-
nów w niebieskim i zielonym kolorze oraz 
farb. Mimo że trochę się przy tym pobru-
dziliśmy, bawiliśmy się świetnie, a stworzo-
ne przez nas kule ziemskie stały się ozdobą 
świetlicy.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnie wykonaliśmy także 
rysunek naszej planety na 
szkolnym placu, używając do 
tego kolorowej kredy i wyob-
raźni.  



 

 Przed Świętami Wielkanocnymi przygotowywaliśmy kartki ozdabiane według naszego 
pomysłu. Wszystkie prace można było podziwiać na tablicy w holu naszej szkoły.  

Na kółku plastycznym wykonywaliśmy także urocze zajączki wielkanocne.  

 Przygotowywanie ozdób świątecznych sprawiło nam wiele radości. 



 

 Dnia 22.03.2016 obchodziliśmy w świetlicy Pierwszy Dzień Wiosny. Z tej okazji 
Panie przygotowały dla nas wiele zabaw.  

 Najpierw Pani odczytała nam list od Pani Wiosny. Następnie zostaliśmy podzieleni 
na pięć grup: Niedźwiedzie, Krokusy, Żaby, Żonkile i Rzodkiewki. Zadaniem każdej z 
nich było zebranie jak największej ilości punktów w kolejnych konkurencjach.  

 Na początku każda z grup miała za zadanie odgadnąć wiosenne zagadki. Następnie 
bawiliśmy się w kalambury, jedna osoba z drużyny pokazywała pozostałym wylosowane 
hasło. Było przy tym dużo śmiechu. Później otrzymaliśmy do rozwiązania krzyżówkę, 
której hasło brzmiało Pani Wiosna. Grupie Żab jako pierwszej udało się wykonać po-
prawnie zadanie i tym samym zdobyć największą ilość punktów. 



 

 Kolejnym zadaniem było rozpoznanie z zawiązanymi oczami, po zapa-
chu, dotyku i smaku zielone dary wiosny. Z tym trudnym zadaniem po-
radziliśmy sobie znakomicie. Udało nam się odgadnąć smaki takie jak 
pietruszka, koper, seler, szczypiorek, a po zapachu bazylię, miętę, 
oregano. Na koniec zdobywaliśmy punkty za rozpoznanie odgłosów pta-
ków. Nie było to łatwe zadanie, ale nie daliśmy się pokonać i rozpozna-
liśmy bociana, dzięcioła, słowika, kukułkę i jeszcze kilka innych. Naj-
większą liczbę punktów ponownie udało się zdobyć grupie Żab. 

 Odkryliśmy, że Pani Wiosna jest już wszędzie wokół nas, w śpiewie 
ptaków, w zielonych warzywach, przyprawach, we wszystkim co nas 
otacza. 

 Wszyscy otrzymaliśmy punkty do naszych świetlicowych sprawności, 
a także owoce i galaretki. 

 Osoby, które nie brały udziału w zabawach grupowych rysowały  
i pięknie ozdabiały Panią Wiosnę, która upiększyła tablicę w naszej 
świetlicy. 



 

 Bardzo się cieszymy, ze w tym 
roku wiosna przyszła do nas tak 
szybko. Od kiedy tylko pogoda zrobi-
ła się piękna i zaświeciło mocniej 
słońce wspólnie bawimy się na po-
dwórku szkolnym. Rozgrywamy mecze 
piłki nożnej i uczestniczymy w na-
szych ulubionych podwórkowych zaba-
wach.  

 Mamy nadzieję, że pogoda będzie 
coraz ładniejsza, abyśmy mogli bawić 
się na świeżym powietrzu. 



 

 18.03.2016 oglądaliśmy spektakl Teatru Groteska pt.: O Kasi, co gąski zgu-

biła. Była to opowieść o gęsiareczce Kasi, której gąski porwał Wilk głodomór. 
Zrozpaczona zniknięciem gąsek dziewczynka wyruszyła w drogę, by je odnaleźć. W 
poszukiwaniach pomogli jej napotkani ludzie, zwierzęta i skrzaty. Pojawiło się wiele 
przyjaznych postaci: gospodyni Matuska, Kowal Ambroży i jego żona Kowalowa Am-
brożyna, odważny Jaś Juhas, leśne Skrzaty.  Spotkaliśmy też Jeża, Zająca i in-
nych mieszkańców lasu. Dzięki ich pomocy historia skończyła się szczęśliwie.  
 Mogliśmy podziwiać pomysłową scenografię, a także ciekawe lalki. Było wiele zabawnych scen. 
Szczególnie przypadła nam do gustu postać wilka i czarownicy. Mamy nadzieję, że uda nam się  
jeszcze obejrzeć inny spektakl w takiej formie.   



 

  

 08.03.2016 także w świetlicy obchodziliśmy Dzień Kobiet. Chłopcy wręczyli 
dziewczynkom przygotowaną wcześniej piękną laurkę z życzeniami, imionami wszystkich 
koleżanek oraz podpisami chłopców. Laurka została umieszczona na tablicy w świetlicy.  

 Dla uczczenia tego wyjąt-
kowego dnia jeden z kolegów - 
Nikodem wystąpił w kostiumie 
czarodzieja, robiąc koleżankom 
niespodziankę swoim fanta-
stycznym wyglądem.  

 Dziewczynki uczest-
niczyły w zabawach po-
prowadzonych przez 
chłopców. Najpierw za 
pomocą gestów koledzy 
pokazywali tytuły bajek 
i filmów, takich jak 
Kraina Lodu, Star 
Wars, Czerwony Kaptu-
rek czy Spiderman, a 
także zawody najczę-
ściej wykonywane przez 
kobiety. Zadaniem 
dziewczynek było jak 
najszybsze odgadnięcie 
haseł. Wszyscy poradzili 
sobie znakomicie.  



 

Koleżanki w grupach rozwiązywały rebusy, z którymi wspaniale sobie poradziły. Chłopcy 
również pomagali rozwikłać trudniejsze zagadki. 

 Dziewczynki otrzymały 
także balony, z ukrytymi 
wewnątrz życzeniami. 

Po przebiciu balonu, kole-
dzy odczytywali życzenia. 

 

 Na koniec zrobiliśmy 
sobie pamiątkowe zdjęcie 
przy laurce. 



 

 04.03.2016 nasze koleżanki Ula Wilk z kl. 2a i Ania Szwajka z kl. 1a brały udział w Mię-

dzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Poeci dzieciom”, organizowanym przez Szkołę Podstawową  
nr 24 w Rzeszowie. W ich kategorii wiekowej (klasy 1-2) występowało szesnaścioro dzieci. 

 Poziom był niezwykle wysoki, więc jury miało trudne zadanie, tym bardziej, że miała zostać 
przyznana tylko jedna nagroda główna i jedno wyróżnienie. Specjalną nagrodę jurorów otrzymała Ania 
Szwajka. Recytowała najdłuższy ze wszystkich wiersz „Lokomotywa: Juliana Tuwima. Ula wybrała 
utwór tego samego poety, pt. „Ptasie radio” i zdobyła wyróżnienie.  Obydwie koleżanki wróciły bar-
dzo zadowolone, z dyplomami i nagrodami. Byliśmy z nich bardzo dumni i nagrodziliśmy je ogromnymi 
brawami. 



 

  

 W dniach 08-10.02.2016 odbył się I etap konkursu „Świetlicowy Omnibus”. Ucznio-
wie losowali pytania z różnych dziedzin m.in. języka polskiego, matematyki, przyrody, 
muzyki, historii, języka angielskiego. Każdy uczestnik posiadał możliwość udzielenia dwóch 
błędnych odpowiedzi, a trzecia niepoprawna wyeliminowała go z konkursu.  

Rozgrywki rozpoczęli 
08.02.2016 uczniowie klasy 3. 

Zwycięzcą został  
Mateusz Sikora. 

 Następnie zmierzyli się ucznio-
wie klas 2. Walka była bardzo za-
cięta. W pierwszej trójce znaleźli 
się uczniowie z klasy 2b : Weronika 
Wróbel, Kinga Radecka oraz Radek 
Kozak. Ostatecznie Omnibusem 

klas 2 został Radek Kozak . 



 

Ostatni byli uczniowie klas 1. 
Walka do końca trzymała w na-
pięciu. W finałowej trójce zmie-
rzyli się Nikodem Myśliwiec z 
klasy 1a, Milena Ramska z klasy 
1b oraz Cezary Otulak z klasy 1a, 
który okazał się zwycięzcą i tym 
samym zdobył miano Omnibusa 
klas 1. 

Omnibusi klas 1, 2 i 3 zmierzyli się w rozgrywce finałowej w dniu 03.03.2016. Uczniowie sami 
mogli zdecydować za ile punktów chcą odpowiadać. Losowali pytania za 1,2,3 lub 5 punktów. 
Wszyscy chłopcy wspaniale pora-
dzili sobie z pytaniami i wykazali 
się sporą wiedzą na różne tematy.  

Świetlicowym Omnibusem został 
Mateusz Sikora z klasy 3.  Dru-
gie miejsce zdobył Radosław Ko-
zak z klasy 2b.  Miejsce trzecie 
zajął Cezary Otulak z klasy 1a.  

Nagrody i dyplomy zostały wrę-
czone 11.03.2016. 



 

  

     12.02.2016 obchodziliśmy Walentynki. Wspólnie zadbaliśmy o piękną i romantyczną 
dekorację w naszej świetlicy. Przez cały tydzień wrzucaliśmy do pudełka życzenia walentynko-
we, które zostały odczytane właśnie tego dnia. 

     01.03.2016 zostali ogłoszeni laureaci konkursu Najpiękniejsza walentynka. Zwycięzca-
mi zostali: Maja Sikora z kl. 1b, Daria Konefał z kl. 1b, Antonina Łozińska z klasy 2b. Wyróżnie-
nia otrzymali: Zuzanna Tarnawaska z kl. 1b, Patrycja Zagórska z kl. 1b, Zofia Gucwa z kl. 1a 
oraz Paulina Wybranowska z kl. 2a.   



 03.02.2016 odbyło się uroczyste pasowanie na Świetlika uczniów klas 1. Najpierw 
wszyscy wspólnie odpowiadali na pytania związane ze znajomością świetlicowego regula-
minu.  

 Następnie młodsi koledzy i koleżanki musieli spro-
stać próbom i zadaniom, w których wykazali się reflek-
sem, spostrzegawczością i zręcznością. Były to między 
innymi próba smaku, dotyku, wygimnastykowanego ję-
zyka. Do ich zadań należało także rozwiązać zagadki, 
szybko zdecydować czy zdanie jest prawdziwe czy fał-
szywe.  



 Nad wszystkim czuwało jury uczniów z kl. 3 Emilia Chmiel, Mateusz Sikora  
i Jakub Zięba. Pierwszaki przeszły wszystkie próby znakomicie, a następnie wspólnie 
złożyły uroczyste ślubowanie.  

 Na koniec zostali pasowani na świetlików przez starszych kolegów z klasy 3  
i otrzymali pamiątkowe dyplomy. 



  

 07.01.2016 uczestniczyliśmy w zajęciach prowadzonych przez panią Matyldę z funda-
cji Felineus. Na początku dowiedzieliśmy się o pracy Fundacji. Następnie wykonywaliśmy 
kocie maski.  

 Rozmawialiśmy o zachowaniach 
kotów, o tym co lubią, a czego nie 
i w jaki sposób nam to okazują. 
Przypomnieliśmy sobie jak prawi-
dłowo opiekować się naszymi pupi-
lami. Poruszyliśmy także temat 
bezdomności kotów i sposoby na jej 
zapobieganie. 



 Na koniec zrobiliśmy pamiąt-
kowe zdjęcie i przekazaliśmy 
zebraną karmę dla zwierzaków. 
Mamy nadzieję, że wiele opusz-
czonych kotków i piesków znaj-
dzie kochający dom.  

 W ramach podziękowania za ciekawe zajęcia wrę-
czyliśmy album z przygotowanymi przez nas rysunkami. 

Poznaliśmy koci 
świat w zaba-
wach ruchowych 
- na sygnał 
zwijaliśmy się w 
kłębek jak ko-
ty.  

Tworzyliśmy także 
mapę szczęśliwego 

kota . 



  

 22.01.2016 odbył się w świetlicy bal karnawałowy. Chętni uczniowie ubrali 
wspaniałe kostiumy. Tańcom i śpiewom towarzyszyły zabawy i konkursy. 

Zaprezen-
towaliśmy 
barwne  

i ciekawe 
stroje. 



Z radością braliśmy udział w naszych ulubionych zabawach. 

Królem i królową balu zostali Nikola Tomczak z klasy 1 a oraz 
Radosław Kozak z klasy 2b.  

Za najlepszą tancerkę jury uznało Weronikę Wróbel z klasy 2b,  
a miano najlepszego tancerza uzyskał Radosław Bereś z klasy 3.  

Zostały także wybrane najpiękniej-
sze maski, które wykonywaliśmy w 
świetlicy kilka dni przed balem. Na-
grody zdobyli: Zosia Gucwa z klasy 
1a, Martynka Rumszewicz z klasy 1a, 
Emilia Myśliwiec z klasy 1 a,  Pauli-
na Wybranowska z klasy 2a oraz 
Radosław Bereś z klasy 3.    



 21.12.2015 wspólnie z kolegami  
z klasy 6 przedstawiliśmy bożonaro-
dzeniową inscenizację w Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Załęskiej. Zosta-
liśmy tam bardzo ciepło przyjęci  
i nagrodzeni nie tylko brawami, ale  
i pysznym poczęstunkiem. 

 Byliśmy bardzo szczęśliwi, że mo-
gliśmy sprawić radość starszym oso-
bom tuż przed świętami Bożego Naro-
dzenia. 



 Premierowy występ dla uczniów, 
rodziców, nauczycieli i pracowników 

szkoły miał miejsce 22.12.2015 w 
holu szkoły. Małą Dziecinę odwie-
dzili w stajence Pasterze, Trzej 
Królowie, a Anioły czuwały nad Jej 
bezpieczeństwem. Całości towarzy-
szył śpiew kolęd. Krótki spektakl 
wprowadził wszystkich w radosny 
nastrój Świąt Bożego Narodzenia. 

Występ dla przedszkolaków z ży-
czeniami noworocznymi odbył się 

13.01.2016.  



 W I Międzyszkolnym Konkursie Kaligraficznym 
Pięknie piszę,  którego tematem był  list do świętego 
Mikołaja  II miejsce zdobyła Daria Konefał z klasy 1b, 
wyróżnienia otrzymali:  Zofia Gucwa z klasy 1 a,  Zu-
zanna Tarnawska z klasy 1 b oraz  Karol Bylak z kla-
sy 2a.  

 Zwycięzcy otrzymali wspaniałe nagrody. 

    Daria Konefał „List do świętego Mikołaja” 



 W listopadzie i grudniu czynnie braliśmy udział w konkursach plastycznych or-
ganizowanych przez inne szkoły. 

 

*VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Słońce, woda i przyroda” 

 

*Międzyświetlicowym konkursie plastycznym „Jesienny bukiet” – W kasztanowym mie-
ście 

 

*V Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Ozdoby choinkowe w obrazach” 

 

*VII Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Bombka bożonarodzenio-

wa”, w którym nagrodę zdobył Adrian Mucha uczeń klasy 1a. 

 



 10.12.2015  odbył się V Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Polscy poeci dzieciom”. Wzię-

ło w nim udział 17 uczestników z klas 1 i 2. Recytacje oczarowały komisję – wzruszały i bawiły widzów.  

Jury miało niełatwe zadanie. Po długich obradach wyłoniono zwycięzców.  

A oto wyniki: 

I miejsce – Anna Szwajka (kl.  1 a) oraz Urszula Wilk (kl.  2a) 

II miejsce – Karol Bylak (kl.  2a) 

III miejsce – Matylda Durska (kl.  2a).  

 

Wyróżnienia otrzymali:   

Jagoda Nowak (kl.  1 a),   

Wojciech Małek (kl.  1 a),   

Oliwia Leśko (kl.  2b)  

oraz Karolina Jasińska (kl. 2b).  



 Jak co roku w listopadzie i grudniu przygotowywaliśmy ozdoby na świąteczny kier-
masz. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na zakup gier, zabawek i pomocy 
dydaktycznych do naszej świetlicy. Ozdoby, które  mogą być piękną dekoracją domu 
lub wyjątkowym prezentem, także i w tym roku sprzedały się bardzo szybko, ciesząc 
się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i rodziców. 



 25.11.2015 do naszej świetlicy przybyły 
andrzejkowe wróżki, by przepowiedzieć nam 
przyszłość. Były to Czarny Kot, Złośnica, Ró-
żowy Promyczek, Tęcza, Gwiazdka i Zębusz-
ka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Każda z nich usiadła przy wróżebnym stole 
i za pomocą magicznych przedmiotów takich 
jak kostki, kubeczki, serca z imionami, szka-
tułka, uchyliły rąbka tajemnicy z przyszłości 
– tego kim będziemy i co nas czeka.  



 Potrafiły także za pomocą magii 
cyfr i rozrzuconych szpilek rozszyfro-
wać cechy naszego charakteru. Wszy-
scy z wielką ochotą podchodziliśmy do 
wróżek, by poznać swoją przyszłość.  

 Na koniec za pomocą wróżby sprawdzaliśmy, 
kto pierwszy wyjdzie za mąż/ożeni się. Było 
bardzo wesoło i radośnie.  



 
 Z okazji obchodzonego 11 listopada święta odzyskania przez Polskę niepodległości, ucz-
niowie klas 2 i 3 wzięli udział w teście wiedzy historycznej pod hasłem POLSKA-MOJA 

OJCZYZNA,  zorganizowanym przez wychowawczynie w dniu 13.11.2015. Największą 
ilość punktów zdobyli uczniowie z klasy 3. I miejsce zajął Adrian Wróbel, a II miejsce Ma-
teusz Sikora. 

 
 

 
 W konkursie plastycznym pod hasłem „Moja Polska” Wielcy Polacy wzięło udział  30 
uczniów z klas I-III. Wszystkie prace były starannie wykonane i wybór najpiękniejszych 
bardzo trudny. Komisja przyznała nagrody, które otrzymali, Antonina Łozińska( kl.2b), Maja 
Szykuła (kl.  2b),  Jan Dawid (kl.  3),  Gabriela Gieniec (kl.  1 a),  Matylda Durska (kl.  
2a), Karolina Jasińska (kl. 2b). Ekspozycję prac można było podziwiać w holu szkoły. 



 05.11.2015 odbył się Dzień Postaci z Bajek. Chętni uczniowie przebrali się za 
ulubione postacie z bajek i uczestniczyli  w zabawach i konkursach.  

Najpierw każdy zaprezentował swój strój.  Następnie wylosował kolorowy bilet do 
krainy bajek, który przydzielał go do odpowiedniej grupy. 



 Każda z grup zbierała punkty w kolejnych konkursach. Były to m.in. magiczny ku-
ferek – odgadywanie z jaką bajką  kojarzą się wylosowane przedmioty, zagadki, pio-
senki z bajek do rozpoznania, fragmenty i opisy bajek ukryte w balonach, skojarzenia
- odgadywanie tytułów bajek z ciągu przedmiotów charakterystycznych dla danego 
utworu.  



 01.10.2015 został ogłoszony konkurs na Superświetlika, w którym biorą udział wszyscy 
uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej. Zdobywają oni  punkty w czterech katego-
riach: Sowa Mądra Głowa, Artysta Malarz, Czyścioszek, Sportowiec. Zwycięża uczeń, który 
po podsumowaniu punktów i zachowania na koniec roku zdobędzie najwięcej sprawności i zo-
stanie  Superświetlikiem. 

CZYŚCIOSZEK: 
- po przyjściu do świetlicy zawsze odkładam 
plecak na półkę, 
- codziennie sprzątam swoje miejsce pracy, 
- codziennie sprzątam po sobie zabawki, 
- porządkuję salę, układam plecaki, 
- porządkuję gry i zabawki na półkach, 
- zbieram śmieci po sobie i po innych. 
 

SOWA MĄDRA GŁOWA 

- chętnie biorę udział w zajęciach świetlico-
wych, 
- odrabiam zadania domowe, 
- czytam, 
- rozwiązuję testy, quizy, krzyżówki, 
- wziąłem udział w co najmniej jednym kon-
kursie wiedzowym zorganizowanym w świetli-
cy szkolnej. 

SPORTOWIEC 
- przestrzegam zasad fair play zarówno w 
konkurencjach sportowych, jak i w co-
dziennym życiu świetlicowym, 
- pomagam słabszym kolegom i koleżankom, 
- moje zachowanie i postawa są wzorem dla 
innych, 
- wziąłem udział w co najmniej jednym tur-
nieju sortowym zorganizowanym w świetli-
cy szkolnej. 

ARTYSTA MALARZ 
- przygotowuję dekoracje do sali, 
- starannie i dokładnie koloruję świetlico-
we kolorowanki, 
- przygotowuję prace plastyczne na kon-
kursy świetlicowe, szkolne lub międzysz-
kolne, 
- pamiętam o przyniesieniu pomocy i mate-
riałów do zajęć. 
 


