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1 września 2016 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie
 roku szkolnego 2016/2017

Po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny wraz z 
Panią Dyrektor Aleksandrą Stark, która serdecznie powitała dzieci, 

ich rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi oraz przybyłych gości. 

Życzyła nam, abyśmy w szkole czuli się swobodnie, byśmy rozwijali swoje 
umiejętności, zamiłowania i talenty a nauka sprawiała nam dużo satysfakcji. 

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego było ważnym dniem dla dzieci, które przybyły 
do szkoły po raz pierwszy. 

Mamy nadzieję, 
że z niecierpliwością

czekały na ten dzień w szkole, 
a szczególnie na 

spotkania z nowymi 
koleżankami i kolegami.



NA POCZĄTEK DEKALOG… DOBREGO UCZNIA
Dzieci z poszanowaniem zaakceptowały świetlicowe zasady, 

wyrazem aprobacji został własnoręcznie złożony podpis

1. Używaj czarodziejskich słów:
 proszę, dziękuję, przepraszam.

2. Dbaj o bliźniego swego jak o siebie samego.
3. Bądź punktualny, bo kto późno przychodzi, 

ten sam sobie szkodzi.
4. Chcesz być szanowany, zachowuj się jak 

dobrze wychowany.
5. Nie daj się wywieźć w pole, nie chodź na 

wagary, ucz się pilnie w szkole.
6. Chcesz być wyróżniany, przychodź

 do lekcji przygotowany.
7. Chcesz mieć powodzenie, 
przyjrzyj się swojej higienie.

8. Wiedzą to starzy, wiedzą to młodzi,
 że złość piękności szkodzi.

9. Nie zaczepiaj ,abyś nie był zaczepiany,
 nie przezywaj, abyś nie był przezywany.



wietlicowe pocztówki z wakacjiŚ

Pocztówka - najczęściej prostokątna, kartonowa kartka służąca do krótkiej 
korespondencji, często wysyłana nieopakowana w kopertę. Zazwyczaj jedna ze stron 

kartki pocztowej podzielona jest na dwa pola: lewe, przeznaczone na treść 
korespondencji oraz prawe z miejscem na wpisanie adresata i naklejenie znaczka 

pocztowego. Na odwrocie najczęściej wydrukowany jest obrazek.
 Powyżej pocztówki upamiętniające minione wakacje. 



Zwierzęta leśne w wykonaniu dzieci :)

          ZAGADKI
 
Co za zwierze po lesie 

chodzi i rudą kitą liście 
zamiata?

Gdy noc ciemna zapada
cichutko do kurników się 

skrada?

Idę sobie leśną drogą
czasem gniewnie tupnę 

nogą, kolce mam i 
wzdłuż i wszerz. Kto ja 
jestem? Właśnie ..... !



22 wrzesień – rozpoczęcie astronomicznej jesieni!



Jesień 
 Jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. 

Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza
z malejącą średnią dobową, oraz stosunkowo dużym w skali roku opadem atmosferycznym. 

W świecie roślin i zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów przed zimą.



Jesienny leśny zakątek



Świetlicowe jesienne witraże

Witraż może posłużyć jako dekoracja okna 
lub pokoju dziecięcego. Możemy go także 

podarować w prezencie najbliższym. Zadanie 
przyjemne, twórcze. Oprócz wspaniałej 

zabawy uczy się precyzji 
i właściwego dobierania kolorów. 



Fotogaleria 



Świetlica szkolna to również 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 :)



Drugie wydanie wietlicowej gazetkiś
ju  niebawemż ...
Do zobaczenia

                         Wychowawcy świetlicy
                            Natalia Mejna 

                                             Franciszek Wróbel 
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