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Na początku listopada bardzo prężnie przygotowywaliśmy się do 
kiermaszu Bożonarodzeniowego. W tym roku przygotowaliśmy tradycyjne 
choinki wykonane przy użyciu wełny, ziaren kawy, grochu, dekoracyjnych 
piórek. Każda z choinek usadowiona została na kawałku brzozowego 
drewna.
Wypiekaliśmy tradycyjnie pierniczki na miodzie oraz przygotowaliśmy 
udekorowane świątecznie puszki 



W pracach na rzecz kiermaszu uczestniczyło bardzo dużo uczniów, 
nie sposób wszystkich zaprezentować !



W pracach na rzecz kiermaszu uczestniczyło bardzo dużo 
uczniów, nie sposób wszystkich zaprezentować !



Ostatnia prosta - pakowanie choinek.



Tegoroczne choineczki, każda spakowana 
w celofan i udekorowana wstążką 



Proces powstawania pierniczków trwał dosyć długo, 
zacznijmy od wyrabiania ciasta i wypiekania, następnie…



Dekorowanie pierniczków 
pierniczki zostały udekorowane lukrem, kolorowymi posypkami, 
kandyzowaną skórką z pomarańczy. Niektóre pierniczki nawet 
podpisywaliśmy nazwą naszej szkoły 



Pierniczki leżakowały w szczelnie zamkniętych puszkach 
po czym zostały przepakowane do naszych własnoręcznie 
przyozdobionych puszek 



Pierniczki w puszkach zapakowaliśmy w celofan 
i przyozdobiliśmy wstążką.



Dnia 16.11.2017r. odbył się kiermasz Bożonarodzeniowy
w naszej szkole. Ku naszej uciesze rodzice udający się na wywiadówkę do 
swoich pociech, bardzo chętnie przyglądali się i kupowali ozdoby, które 
zostały ręcznie wykonane przez dzieci.



Drugi kiermasz Bożonarodzeniowy odbył się w 
niedzielę tj. 17 grudnia, po każdej mszy świętej.
Bardzo serdecznie pragniemy podziękować za 
każde miłe słowo,
wyrazy uznania za pracę uczniów oraz 
wsparcie naszej inicjatywy.

Dochód z uzyskanej sprzedaży miał zostać 
przeznaczony na zakup zabawek dla 
najmłodszych dzieci uczęszczających na 
świetlicę. 
Oczywiście z WIELKĄ RADOŚCIĄ możemy 
ogłosić iż udało nam się uzbierać fundusze na 
zakup drewnianej kuchni wraz z 
wyposażeniem. Żeby radości było więcej 
uzbieraliśmy również na drewniany sklepik.
Dziewczynki już nie mogą się doczekać 
gotowania i sprzedawania 



Oprócz szkolnego kiermaszu, listopad był miesiącem w którym 
odkrywaliśmy, pracowaliśmy, bawiliśmy się, wypoczywaliśmy, 
spędzaliśmy miło czas. 
Nie ominęły nas Święta np. Narodowe Święto Niepodległości



Dzieci przygotowały przepiękne prace na gazetki ścienne, 
zadbaliśmy również o wystrój naszych drzwi 

Jesteśmy dumni z Naszej Kochanej Wolnej Polski !



W listopadzie i grudniu przygotowaliśmy wiele innych 
tematycznych gazetek oto kilka z nich 

Wybitni Polacy



Nie ma dnia aby dzieci nie poprosiły o grę!



W zeszłym roku w piłkarzyki głównie grali uczniowie gimnazjum -
,,pierwszaki” przyglądały się z uwagą. Ten rok pokazuje, że nawet 
uczniowie klas ,, 0” próbują swoich sił 
Tym samym od 11:30 do 15:15 gramy, gramy, gramy…
Z krótką przerwą na pracę domową!



Prace domowe odrabiamy codziennie !



Jedno jest pewne – nigdy się nie nudzimy 



Dzięki naszym świetlicowym akcjom przybywa nam zabawek 
i nawet mamy co sprzątać 

Szybko okazuje się jednak, że zwyczajne segregowanie 
przeistacza się w zabawę.



Nasze dzieci są niezwykle 
utalentowane i najlepsze w tym co 

uwielbiają robić, przykładowo Adrian 
wybitnie projektuje budowle z klocków 

a Joachim jest naszym mistrzem 
origami 



Czy można ułożyć 400 elementów w 45 minut?
jest ciężko, ale pracujemy nad tym 



Grudzień oprócz wspomnianego kiermaszu, był miesiącem 
niezwykle intensywnym. 
Rozpoczęliśmy przygotowania do Mikołajek!



Zadbaliśmy o świąteczny wystrój naszych
świetlicowych gazetek ściennych. 



Udekorowaliśmy wszystkie okna oraz drzwi 



Pisaliśmy listy do 
Świętego Mikołaja 



Mikołaju zaczekaj!!!
tylko udekorujemy parapety 



Nareszcie nadeszły dłuuuuugo wyczekiwane przez dzieci Święta 
ale o tym napiszemy w kolejnej gazetce świetlicowej! 
Tymczasem zapraszamy do wzięcia udziału w naszym 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

Natalia Mejna

&

Franciszek Wróbel


