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Niedawno obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. 
Pomimo, że był to dzień wolny, uczniowie naszej świetlicy 

na początku miesiąca przygotowywali się do obchodów tego święta. 



  

Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone 
w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości,
 z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.



  



  

Malowanie szyszek farbami jako element
 stroików Bożonarodzeniowych. 



 Dnia 17.11.2016 roku, odbyła się pierwsza część Kiermaszu Bożonarodzeniowego. 
 Od ponad miesiąca uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach świetlicowych,
    z wielkim zaangażowaniem przygotowywali ozdoby świąteczne. 

Choinki wykonane przy 
u yciu  zapa ekż ł



         
   Motywem przewodnim była choinka, a hasłem, które nas inspirowało, 
                   przy wykonywaniu ozdób ,,Jedna choinka- wiele możliwości”.

Choinki wykonane przy 
u yciu  makaronuż



 

Choinki wykonane przy u yciu ż
 fasoli oraz grochu

     
Chcieliśmy przedstawić innowacyjne pomysły na wykonanie
             Bożonarodzeniowej choinki i zainspirować nie tylko uczniów
                         ale również ich rodziców.



 

Ku naszej uciesze rodzice udający się na wywiadówkę do swoich 
pociech, bardzo chętnie przyglądali się i kupowali ozdoby,

 które zostały ręcznie wykonane przez dzieci.

Choinki wykonane przy u yciu ż
 Piórek dekoracyjnych



Uczniowie przygotowali  64 choinki, usadowione
 na kawałku brzozowego drewna.

Choinki wykonane przy u yciu ż
 Ziaren kawy



Choinki wykonane przy u yciu ż
 Ziaren kawy



Choinki wykonane 
przy u yciu guzikówż



                       
                      Choinki wykonane 
       przy u yciu granatowej oraz biaż łej wełny



Przy głównych wejściach do szkoły zostały umieszczone 
stanowiska z ozdobami.



           Szkolny kiermasz zakończył się ogromnym sukcesem,
      ponieważ wszystkie 64 ozdoby zostały zakupione przez rodziców.



    Świetlicowy listopad okazał się miesiącem w którym  uczniowie 
     głównie byli pochłonięci wykonywaniem ozdób Bożonarodzeniowych,
       na szkolny kiermasz. Jednakże nie zapominajmy, że świetlica 
            to również odrabianie prac domowych.



Świetlica to odpoczynek i wspólna zabawa :)



Na zakończenie zapraszamy wszystkich 
do wzięcia udziału w szkolnym konkursie!

Zużyte pojemniki po tuszach oraz zniszczone i niepotrzebne 
płyty CD prosimy przynosić na świetlicę :)



Kolejne wydanie gazetki
ju  niebawem…ż

Do zobaczenia :)
        Wychowawcy wietlicy:ś
                          Natalia Mejna 

                          &
                           Franciszek Wróbel
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