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Czas pożegnać wakacje…

Witaj szkoło!

Rozpoczynamy kolejny rok szkolny, przed nami czas wytężonej 
pracy. Życzymy jak najwięcej dobrych zdarzeń, ocen i 
wiernych przyjaźni. Uczniom uczęszczającym na świetlicę 
szkolną szczególnie życzymy miłych chwil spędzonych w 
naszym gronie. 

wychowawcy świetlicy



Uczniowie bardzo chętnie 
dzielą się z nami swoimi 

przeżyciami z wakacji. 

Nie trzeba ich nawet do 
tego specjalnie zachęcać. 

Pocztówka z wakacji stała 

się wrześniowym hitem!





 Na początku roku szkolnego 

świetlica została obdarowana 

zestawem komputerowym 

oraz drukarką. 

 Uczniowie bardzo chętnie 

wspomagają się internetem

szczególnie jako pomoc przy 

odrabianiu pracy domowej. 

 Dziękujemy Pani Dyrektor za 

zorganizowanie nam 

własnego, świetlicowego 
zestawu komputerowego. 



W myśl naszej ściennej gazetki: 

Szkoła stęskniła się za Wami a uczniowie za grą w piłkarzyki!

Co ciekawe stół jest bardziej oblegany niż komputer!!!
Gra zespołowa, rywalizacja zawsze jest najciekawsza 



Praca własna – projekt domu wraz z mieszkańcami. 

Uczniowie bardzo chętnie wykonują pracę przy użyciu szablonów.



Kartki okazjonalne wykonane przy użyciu dziurkaczy 

dekoratywnych oraz piórek. 



Malujemy, malujemy 



Mamy zaszczyt przedstawić Państwu, 
naszego świetlicowego Mistrza Origami!!!

Papuga, paw, żaba dla Joachima nie ma rzeczy niemożliwych 



Świetlica szkolna jest miejscem wypoczynku dzieci po zakończonych zajęciach 
obowiązkowych. Na świetlicy uczniowie często grają w gry planszowe, układają 
puzzle, grają w karty. Jedną z ulubionych gier karcianych jest ,, UNO”.

Miło się patrzy jak starsi uczniowie zaznajamiają z technikami gry młodszych . 

Tym samym grają wszyscy, młodsi jak i starsi.



,,Bingo”, ,,Quiz o Polsce”, ,, Mały hydrolog”, 

,, Tangram”, ,, Kalambury”, ,, Biznes”, ,, Warcaby”….
To tylko niektóre propozycje gier świetlicowych 



W związku z nadejściem jesieni ozdobiliśmy nasze świetlicowe 

drzewko przepięknymi kolorowymi liśćmi.  



Klocki ,, wafle”, 

klocki ,, lego”,

my wiemy co ułożyć z tego !



Za dar serca – dziękujemy!

28 września w naszej szkole 
odbyła się zbiórka zabawek, 

gier planszowych, puzzli, które 

zostały przeznaczone na 

doposażenie świetlicy szkolnej. 

W imieniu dzieci jak i własnym 

chcielibyśmy podziękować 

rodzicom za wszystkie złożone 

rzeczy. Jeżeli ktoś z Państwa 
chciałby jeszcze wspomóc 

naszą akcję, można to 

uczynić przynosząc zabawki 

bezpośrednio na świetlicę 
szkolną.



Staramy się aby dekoracje, które 

prezentujemy były zgodne 

z porami roku 
oraz kalendarzem świąt 



Przeanalizowaliśmy 

kilkanaście zawodów, 

którymi interesują się 

dzieci z naszej świetlicy. 

Uczniowie w grupach 

tworzyli ,, zawodowe” 

makiety. 

Chłopcy zdecydowanie 

wybrali zawód 

policjanta, dziewczynki 
miały podzielone 

zdania. 



Dlaczego rozmawiamy o segregacji odpadów?

Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów 

podlegających utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców 

nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania 

przy produkcji nowych materiałów.



Tak jak w ubiegłym roku, 

zapraszamy wszystkich

do wzięcia udziału 

w całorocznym szkolnym 

konkursie!

Zużyte pojemniki po 

tuszach oraz zniszczone i 

niepotrzebne płyty CD 

prosimy przynosić 

bezpośrednio na świetlicę 

szkolną. 



Niebawem kolejne wydanie 

gazetki świetlicowej
Do zobaczenia

wychowawcy świetlicy
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