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Tuż po przerwie Świątecznej 
na dzieci w świetlicy czekały 
niespodzianki !
Jak już pisaliśmy we 
wcześniejszych gazetkach 
uczniowie uczęszczający na 
świetlicę szkolną przygotowywali 
ozdoby świąteczne na kiermasze 
bożonarodzeniowe. 
W ubiegłym roku pieniądze z 
kiermaszu zostały przeznaczone 
na zakup stołu do piłkarzyków. 

za możliwość zorganizowania kiermaszów w szkole i przy 

kościele



W tym roku postanowiliśmy iż obdarujemy naszych najmłodszych uczniów i zakupimy 
drewnianą kuchnię wraz z wyposażeniem oraz drewniany sklepik.
Chcemy podziękować pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gowidlinie
p. Aleksandrze Stark oraz ks. prob. Leszkowi Knut, za możliwość zorganizowania 
kiermaszów w szkole i przy kościele.



Tuż przed świętami 
Bożego Narodzenia 
z inicjatywy nauczycieli 
biblioteki włączyliśmy się 
w akcję pomocy innym. 

Przekazaliśmy kilka 
darów na rzecz 
kiermaszu i tym samym 
włączyliśmy się do 
zbiórki pieniędzy, które 
zostały przeznaczone na 
leczenie Kacpra i 
Nikodema.



Ku naszemu 
zaskoczeniu pomimo 

tak niewielkiej pomocy, 
otrzymaliśmy bardzo 

wzruszające 
podziękowanie, 

podpisane imiennie 
przez chłopców. 

W nowym roku 
życzymy chłopcom 

dużo zdrowia i 
uśmiechu na co dzień 

🙂



W związku ze zbliżającym się Dniem Babci i Dziadka, otrzymaliśmy zadanie 
wykonania kartek na tę okoliczność.

Uczniowie z wielu klas pomagali przy bardzo precyzyjnym rękodziele. 
Zresztą proszę popatrzeć jak zbiorowa i masowa była nasza praca 

W zasadzie tak upływał nam styczeń…



Zestawienie 
pudrowego różu 

z białą 
koroneczką,
oczywiście 
dla Babci



Błękitno – fioletowe 
kartki 

z domieszką 
srebrnych dodatków, 

specjalnie dla 
Dziadków







Luty 
rozpoczęliśmy 

ulubionymi przez 
nas

pracami 
plastycznymi.



Kto tu gra 
główną role?
Bałwanek?

Czy…..
jego czapka?





W tym roku 14 lutego 
mieliśmy ręce pełne 
pracy. Staraliśmy się 
zadbać o nasze duchowe 
jak i fizyczne 
przygotowania. 

Zacznijmy od bardziej 
przyziemnych spraw…
Kartki dla naszych 
kochanych rodziców, 
chcemy wyrazić jak 
bardzo ich KOCHAMY



W związku z 
rozpoczętym postem 

14 lutego, 
przygotowaliśmy na 

gazetce ściennej 
KALENDARZ 

WIELKOPOSTNY
na który sukcesywnie 

każdego dnia będziemy 
przypinać zdjęcia, 

cytaty, które będą nam 
przypominały o tym 

ważnym czasie.



Wybitni Polacy



Oczywiście, że nie ma dnia 
aby dzieci nie poprosiły o grę!



Piłkarzyki nadal 
cieszą się 
niezwykłym 
powodzeniem, 
świetnie rozładowują 
emocje oraz uczą 
zabawy zespołowej.



Prace domowe odrabiamy codziennie !



Jedno jest 
pewne – nigdy 
się nie nudzimy



Gazetka 
- Kulinaria -



Zapewne słyszeliście o naszej całorocznej, ekologicznej akcji 
zbierania tonerów. Sukcesywnie segregujemy i pakujemy zużyte 

pojemniki po tuszach, kartridżach.



Ostatnim hitem 
rysunkowym 
są wprawki 

wykreowane z 
liczb, czyli jak 
naszkicować 

zwierzę, 
poczynając od 

liczby 



Z 9 koala,
z 13 kogut,

z 2 bocian…



Szablonami  
interesują się 

wszyscy!
Zarówno 

Ci najmłodsi 
jak i najstarsi.





Na zabawie 
spędzamy 

zdecydowanie 
najwięcej czasu.



W zależności od 
zainteresowań, 
dobieramy gry. 

Prezentujemy tylko 
niektóre z nich. 



Na świetlicy 
poznajemy 

nowych kolegów
i koleżanki. 
Dużo czasu 

spędzamy na 
rozmowie, starsi 

uczniowie bardzo 
często uczą 
młodszych 

kolegów, zasad 
gier planszowych 

i karcianych. 



Niekiedy 
najprostsza 
forma gry 
sprawia 
najwięcej 
radości. 



Tuż po feriach zimowych 
ogłosiliśmy szkolny konkurs 
walentynkowy. Z racji 
ubiegłorocznego konkursowego 
wiersza, w tym roku 
zaprosiliśmy do plastyczno –
technicznej formy pracy. 
Zadanie bardzo proste – kartka 
walentynkowa. Format pracy i 
technika wykonania – dowolna. 
Oceniane były pomysłowość, 
zgodność z tematem i estetyka 
wykonanej kartki. 

Nagrodziliśmy 3 osoby 
miejscami na podium oraz 
wręczyliśmy aż 6 wyróżnień! 
Zapraszamy do obejrzenia 
fotorelacji z uroczystego 
wręczenia nagród oraz 
dyplomów. Dziękujemy 
wszystkim, którzy wzięli 
udział w naszym konkursie. 



Poniżej 
prezentujemy 
wyniki:

I miejsce –
Samanta Naczk
II miejsce – Kinga 
Wolska
III miejsce –
Martyna Naczk



Wyróżnienia:

Kamila Treder
Alicja Antosik
Amelia Lis
Klaudia Rychert
Zuzanna Krefta
Weronika Krefta



Jaki będzie marzec, kwiecień ? oby słoneczny 
Tymczasem zapraszamy do wzięcia udziału w naszym ekologicznym, 
całorocznym 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


