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ŚWIETLICA  
I MY 

 
Nasza świetlicowa gazetka 

       Witamy Was w pierwszym numerze naszej gazetki „ŚWIETLICA I MY”!  W skład 
zespołu redakcyjnego wchodzą uczniowie klas 3b i 3e. 

 

Nr 1 
 
Marzec  
 
Rok szkolny 
2013/2014 
 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
      Wizyta naszych Przyjaciół z Belgii, 
Hiszpanii, Estonii i Włoch już za nami. 
Wychowankowie świetlicy aktywnie 
uczestniczyli w przygotowaniach szkoły 
do przyjęcia naszych Gości. Braliśmy 
udział w tworzeniu Kącika Comeniusa – 
wykonaliśmy piktogramy oraz plakat 
„Our treasures – Let’s be friends”. 
Ponadto zadbaliśmy również o dekoracje 
auli oraz szkolnych korytarzy. 

 

Z OSTATNIEJ 
CHWILI 

        Już drugi rok z rzędu 
wychowankowie świetlicy wykonali 
kartki bożonarodzeniowe dla 
Podopiecznych Zakładu Opiekuńczo 
– Leczniczego przy ul. Wielickiej w 
Krakowie. Zostały one podarowane 
Pensjonariuszom podczas spotkania 
zorganizowanego przez Klub 
Wolontariusza Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w ramach akcji 
„Herbatka w ZOL – u”. Kartki 
własnoręcznie wykonane przez 
dzieci sprawiły wiele radości w 
świątecznym czasie. 
           Otrzymaliśmy pisemne 
podziękowania od organizatorów 
spotkania – jest nam bardzo miło, że 
nasza praca została doceniona! 
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NASI MISTRZOWIE 

 
Grafika: www.gim1ostroda.edupage.org 
 

Mistrz Porządku: 

Kamil Pawliński 1a, Olga Hojdys 1d, Maciej Szybist 3b, Filip Kieliba 3b,  

Damian Trzupek 3c, Łucja Kowal 3f 

 

Mistrz Aktywności: 

Zuzanna Wąsik 1a, Ksenia Zarzycka 1a, Marcel Mróz 1a, Zuzanna Kozak 1b,  

Jan Bednarczyk 1c, Natasza Skrzypnik 2b, Małgorzata Kowalska 2b, Martyna Dudek 

3a, Katarzyna Szmigiel 3d, Julia Kozub 3e, Nikola Talar 3f 

 

Mistrz Dobrego Zachowania: 

Milena Morek 1a, Patrycja Hawera 1c, Karolina Gąsiorek 2b, Dominika Ochman 2b, 

Aleksandra Chwiej 2c, Maja Piątek 2c, Stanisław Grzybowski 2c, Emil Marzec 3b, 

Zuzanna Laberschek 3d, Szymon Słupczyński 3d, Zuzanna Wiater 3e, Nikola Talar 3f, 

Maja Kuźniarska 3f, Bartosz Kujawiak 3f 

GRATULACJE! 

W naszej świetlicy 

prowadzimy konkurs 

motywacyjny „Zostań 

Mistrzem Świetlicy”. Pod 

koniec każdego miesiąca 

wyróżnieni zostają wzorowi 

uczniowie.  

Oto lista najlepszych z 

najlepszych  w styczniu: 
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ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ SÓWKI  Julia Kozub 3e 

„W szkole”. Rozwiąż krzyżówkę.  W prostokącie narysuj szkołę swoich marzeń.  

Hasło to imię i nazwisko naszego szkolnego kolegi, autora opowiadania „Olek, Emil,  

Kuba i Filip + zagadka do wszechświata” – pierwszą cześć znajdziecie w naszej 

gazetce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ma go ptak a ty piszesz nim w zeszycie. 
2. Piszesz po niej kredą. 
3. Każdy uczeń nosi go na plecach. 
4. Masz w nim długopis, kredki, ołówek. 
5. Nauczyciel zapisuje do niego oceny. 
6. Jesteś nim. 
7. Zeszyt do języka polskiego i zeszyt do … 
8. Inaczej pauza. 

Hasło: ……………………………………………………… 

1.         
   2.        

 3.       
4.         
 5.         

6.       
7.           

8.         
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ŚPIEWAJĄCA ŚWIETLICA 

 

tematem była przyjaźń. Z niecierpliwością czekamy na kolejne wystąpienia naszych 

koleżanek! 

 
Grafika: www.favore.pl 
  

Nasz występ był bardzo fajny, ale gdy skończyłyśmy, to odetchnęłam z ulgą. 

Na szczęście dzieciom się podobało. Niedługo planujemy kolejny występ – tym razem 

będą to piosenki z bajki „Kraina Lodu”.  

Madzia Białek 3b 

Nasze koleżanki z 
klasy 3b – Madzia 
Białek i Milenka 
Zaręba – 
przygotowały dla 
nas piosenki znane 
z bajek o 
przygodach 
kucyków My Little 
Pony. Dziewczynki 
zostały 
nagrodzone 
dużymi brawami 
za piękne piosenki, 
których głównym  

„Na początku strasznie bałyśmy się, że 

chłopcy będą się śmiać z piosenek o 

kucykach. Miałyśmy straszną tremę. 

Nie mogłam patrzeć na publiczność, 

trochę się wstydziłam tych piosenek. Ja 

i Milenka bardzo lubimy śpiewać, 

prawie codziennie śpiewamy sobie w 

naszych domach. 
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CHWALIMY SIĘ! 

 
 

Co warto obejrzeć - recenzja filmu 
„Lego Przygoda”  

Emmet, przeciętna minifigurka Lego, jest robotnikiem budowlanym, który 

codziennie wykonuje te same czynności. Każdego dnia rano mówi „Dzień dobry” 

całemu miastu, jadąc do pracy zawsze stoi w korku, pracuje budując symetrycznie z 

instrukcji … Pewnego razu jednak gubi instrukcję dnia, spotyka tajemniczą dziewczynę 

o imieniu Żyleta i tak zaczyna się pierwsza przygoda w jego dotychczas 

uporządkowanym życiu.  

Wychowankowie świetlicy 

biorą udział w licznych konkursach. 

Naszym ostatnim osiągnięciem jest 

zajęcie I miejsca przez Lidię 

Romańską 3a oraz II miejsca przez 

Zuzannę Boguta 3a w 

międzyszkolnym konkursie 

plastycznym „Pomagamy ptakom i 

zwierzętom przetrwać zimę”. 

Konkurs organizowała Szkoła 

Podstawowa nr 21 w Krakowie. 

Naszym koleżankom gratulujemy a 

wszystkich innych zapraszamy do 

udziału w konkursach.   
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Film jest bardzo zabawny, na pewno spodoba się osobom lubiącym klocki 

Lego – wszystko jest zbudowane właśnie z Lego! Można spotkać swoich ulubionych 

superbohaterów oraz dowiedzieć się, że również dorośli lubią bawić się kolcami Lego. 

Jednak przede wszystkim z filmu płynie morał – bądź kreatywny! Nie podążaj za 

instrukcjami, sam spróbuj osiągnąć coś na swój własny sposób! Zachęcam do 

obejrzenia filmu!   

Emil Marzec 3b 

 
 

Co warto przeczytać – recenzja książki  
„Na szczęście mleko …” 

 autorstwa Neila Gaimana 
 

 
Grafika: www.galeriaksiazki.pl 

 

przeczytać, ma duże litery i dużo ilustracji. Najzabawniejsze jest to, że najważniejszy w 

tej książce jest jeden mały karton mleka, dzięki któremu tata ocalił wszechświat… 

 

Głównym bohaterem książki 

jest karton mleka  

Skończyło się mleko. Tata 

postanowił pójść do sklepu, ale nie 

wiedział, że tak zacznie się jego 

przygoda. Najpierw spotyka 

śluzowatych obcych, potem nie 

wiadomo w jaki sposób dostaje się 

na statek piracki a stamtąd trafia na 

inny statek (przy okazji poznaje 

profesor Steg), który okazuje się być 

maszyną podróżującą w czasie… 

Jest to fajna książka, warto ją  

Julia Kozub 3e  
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Przed komputerem – recenzja gry „Minecraft” 
 

„Minecraft” to gra przygodowa. W świecie gry wszystko zbudowane jest z 

kwadratów. Na początku gracz ma 10 minut na znalezienie pożywienia i schronienia. 

Potem musi znaleźć różne surowce, żeby zbudować narzędzia. W nocy po polu 

chodzą różne potwory, np. enderman, creeper, szkielety czy pająki.  Każdy gracz ma 

10 żyć. Jeśli ktoś ma mało życia to trzeba zbudować łóżko, które robi się z desek i 

wełny. Żeby życie odnowiło się, trzeba przez określony czas w nocy się przespać w 

łóżku. 

Gracz buduje konstrukcje w wymiarze 3D, a gra dostępna jest w dwóch 

wersjach: darmowej i płatnej. Obie pozwalają na grę jedno – (single player) i 

wieloosobową (multiplayer). Granie z kimś jest bardzo fajne, ponieważ można 

zbudować sobie dom i żyć razem jak rodzina  Ta gra jest dla każdego, kto lubi 

przygody! 

Emil Marzec 3b, Mikołaj Tokarz 3e  

Piotr Bednarski 3e, Kuba Kalicki 3b 

 

KARTKA Z KALENDARZA 
17 MARCA – DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA  

Jest to święto pochodzące z Irlandii. Ludzie tańczą irlandzkie tańce, słuchają muzyki i 

ubierają się na zielono. Używają również specjalnego barwnika, żeby zmienić kolor 

napojów. Symbolem święta jest trójlistna koniczyna, na przykładzie której święty 

Patryk opowiadał ludziom o Bogu. 

20 MARCA – DZIEŃ BEZ MIĘSA 

Ludzie broniący praw zwierząt chcieli pokazać, że warzywa i owoce również są dobre. 

Dlatego wymyślili dzień, w czasie którego w ogóle nie je się mięsa. Już małe dzieci 

powinny jeść warzywa i owoce, żeby zdrowo rosnąć i dobrze się rozwijać. 

Filip Kieliba 3b 
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MALI PISARZE 
Kilka słów od autora 

Na pomysł napisania opowiadania wpadłem siedząc w klasie i myśląc o 
książce, którą czytała mi mama: „Jerzy i tajny klucz do wszechświata” Stephena 
Hawkinga, to właśnie stąd pomysł na tytuł mojej opowieści). Jest to moja pierwsza 
książka. Na razie napisałem tylko jedną część i obecnie myślę nad drugą. Wiem już, 
że na pewno zostanie szybko wydana. Najbardziej zaintrygowało mnie to, czy pani 
Ewelina poprze mój pomysł na napisanie książki – ale na szczęście poparła!  
Serdecznie zapraszam wszystkich do przeczytania historii czterech przyjaciół, 
którzy znajdują portal do innego wszechświata …  

Olek Duma 3b 

 

„Olek, Emil, Kuba i Filip 

+ 

zagadka do wszechświata” 
 

Rozdział 1. Zagadka 

To był piękny styczniowy dzień, w którym nie było śniegu. Był poniedziałek i 

wszyscy przyszli zadowoleni do szkoły oprócz Aleksa, który dzisiaj nie miał zbyt 

dobrego humoru. 

Gdy Olek przebierał buty w szatni zauważył dziwną śrubę, która migotała 

tajemniczym zielonym i czerwonym światełkiem. Wtedy zawołał swojego kolegę 

Emila, siedzącego naprzeciwko i akurat rozmawiającego z Kubą. Gdy Olek pokazał 

Emilowi śrubkę, ta wydała mu się bardzo tajemnicza. Kiedy wchodzili do klasy i mieli 

zasiąść do swoich ławek nieoczekiwanie zadzwonił dzwonek na przerwę. Wszyscy byli 

bardzo uradowani, że zamiast lekcji jest od razu przerwa. Wtedy ferajna składająca się 
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z Olka, Emila, Kuby i Filipa postanowiła się skonsultować z ich Agentem Do Spraw 

Dziwnych – Jaśkiem. Kiedy pokazali mu nadal migającą śrubkę, wziął ją do ręki i 

uważnie się jej przyjrzał. Po minucie podniósł głowę i powiedział: 

- To nie jest śrubka tylko klucz do wszechświata! 

Wtedy Filip roześmiał się i powiedział: 

- Klucz? Naprawdę klucz do wszechświata?!? Człowieku, ty chyba oszalałeś! 

W tej chwili znowu zadzwonił dzwonek, tym razem na lekcje. Wszyscy weszli do 

klasy. Lekcja byłą jak zwykle dość mocno skomplikowana, zwłaszcza, że mieliśmy 

dzisiaj test, ale chyba prawie wszyscy zdali. 

Po południu, gdy wszyscy poszliśmy do świetlicy (no prawie wszyscy) mieliśmy 

czas na zastanowienie się nad kluczem. Filip powiedział: 

- Nie ma sensu angażować się w rozwikłanie zagadki klucza. 

Ale nikt nie poparł jego pomysłu. Więc i on przystał na nasze warunki, żeby rozwikłać 

zagadkę tego klucza. 

Następnego dnia po lekcjach z naszą panią Eweliną poszliśmy do Kącika 

Comeniusa. Gdy Emil szukał mapy Belgii zauważył kolejny klucz, tylko że ten świecił 

na niebiesko i zielono. Wszyscy się zdziwiliśmy, bo wcześniej myśleliśmy, że jest tylko 

jeden taki klucz, jak do różnych zamków w drzwiach. Gdy poszliśmy do naszego 

agenta i pokazaliśmy mu drugi klucz to powiedział, że kluczy powinno być maksimum 

pięć. Wtedy Kuba powiedział: 

 - Znaleźliśmy już dwa, pozostały tylko trzy! 

Tego samego dnia znaleźliśmy w męskiej toalecie trzeci klucz, a czwarty pod 

ławką Filipa, który się prawie na nim pośliznął. Ale jak się okazało, nie mogliśmy 

znaleźć piątego klucza, chociaż szukaliśmy w całej szkole. 

Następnego dnia podczas przerwy śniadaniowej Emil zawołał Olka, który 

właśnie jadł pączka z cukrem pudrem: 

- Chodź, Jasiek zwołał zebrane! 

Kiedy obaj dotarli na swoje miejsce Jasiek powiedział: 
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- Wszyscy już są? Dobra. Przejdźmy d rzeczy. Znalazłem ostatnio w świetlicy zamki do 

tych kluczy. 

Słowa Jaśka zostały nagle przerwane okrzykiem Filipa: 

- Do tych czterech zardzewiałych śrubek?! A dokładnie gdzie to znalazłeś?? 

- W tym starym nieużywanym szybie wentylacyjnym w ostatniej sali w świetlicy – 

odpowiedział trochę zdenerwowanym tonem Jasiek. 

Wtem Kuba powiedział tonem Indiany Jonesa (przygotowującego się do 

krucjaty): 

- No to biegnijmy tam od razu po lekcjach!! 

I zagościł okrzyk „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” 

 

 

 

NOWINKI I NOWOŚCI 
Nie tylko nasza gazetka jest świetlicową nowością! W tym roku szkolnym 

rozpoczęliśmy prowadzenie kroniki świetlicowej. Chcemy w ten sposób utrwalić 

najważniejsze wydarzenia w życiu całej świetlicy! Kronika zawiera zdjęcia i opisy 

różnego rodzaju zdarzeń. Można w niej znaleźć również rysunki wykonane przez 

naszych kolegów i koleżanki!  

Koniec rozdziału pierwszego 
 
 

Rysunek: klucze do wszechświata 
Oliwia Ślusarczyk 3b 

 
Mamie Olka dziękujemy za pełnienie roli sekretarza  
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W NASZEJ ŚWIETLICY… 

 

 
        Lubię spędzać czas w sali, ponieważ mogę tam biegać i jest to świetna zabawa, 

gdy gram razem z kolegami.  

Bartek Sowa 3e 

… bardzo lubimy zajęcia sportowe. W 
czasie brzydkiej pogody korzystamy z 
sal gimnastycznych. Dużą salę 
poświęcamy na grę w piłkę nożną a 
małą salę przeznaczamy dla dzieci, 
które nie chcą grać w piłkę nożną i np. 
grają tam w „Zbijaka” lub skaczą na 
dużych piłkach. Niektórzy grają też w 
ping – ponga. Po zakończonej zabawie 
wszyscy sprzątamy salę i odnosimy 
rzeczy do kantorka.  

Gdy wszyscy chłopcy idą na salę 
gimnastyczną to idę razem z nimi, 
ponieważ sam nudziłbym się w 
świetlicy. 
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NA WESOŁO 
 

 
 

Grafika: http://www.zs-jablonna-lacka.republika.pl/skolniak/skol1001.htm 

 

 

- I jak ci się podobało? – pyta Jasia mama po pierwszym dniu w szkole. 

- Średnio… Na drzwiach jak wół jest napisane „1 klasa”, a w środku co? Same 

drewniane, twarde ławki… 

 

Mama pyta Jasia: 

- Dokąd idziesz z mapą i kompasem? 

- Posprzątać mój pokój. 

 

Siedzi dwóch uczniów i rozmawia: 

- Czasami mam ochotę się pouczyć. 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie. 

Oliwia Ślusarczyk 3b i Julia Gnela 3e 

- Co to jest lekcja? 
- Jest to dłuższy okres 
potrzebny do 
przygotowania się do 
przerwy. 
 
- Jasiu, czy twój tata nie 
pomaga ci już w 
odrabianiu lekcji? 
- Nie proszę pani, ta 
ostatnia dwója z 
matematyki zupełnie go 
załamała.  
 
Nauczyciel pyta Kasi: 
- Dlaczego twoje 
wypracowanie jest 
bezbłędne? 
- Bo akurat taty nie było w 
domu. 
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A FEW WORDS IN ENGLISH 
Cześć. Mam na imię Maciek. Interesuję się piłką nożną i znam kilka słów w języku 

angielskim związanych z tym sportem: 

piłkarz – footballer obrońca – defender  

piłka – ball bramkarz – goalkeeper  

piłka nożna – football pomocnik – assistant  

mecz – match terner – coach 

bramka – goal  trening – training 

strzelić bramkę – to score a goal kibic – fan 

sędzia – referee rzut karny – penalty kick  

kartka (żółta, czerwona) – card (yellow, red) flaga – flag 

 

 

Zespół redakcyjny naszej gazetki: 
Julia Kozub, Emil Marzec, Aleksander Duma, Filip Kieliba, Bartłomiej Sowa, 
Julia Gnela, Oliwia Ślusarczyk, Maciej Szybist, Mikołaj Tokarz, Piotr Bednarski, 
Magdalena Białek, Jakub Kalicki 
Opiekun: p. Ewelina Jońca 
Jeśli masz ciekawe pomysły i chcesz się nimi podzielić z innymi – dołącz do nas! 

Czekamy  

 
To na razie tyle. Jeżeli ktoś z innego kraju 
zapyta Was o piłkę nożną, będziecie mogli 
mu odpowiedzieć   
 
A na zdjęciu obok widzicie mojego 
ulubionego piłkarza grającego w Realu 
Madryt – Garetha Bale’a. 
 

Maciek Szybist 3b 
 
 
Grafika:www.undercoversport.blogspot.com 
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Kolorowanka – Emmet z filmu „Lego Przygoda” 

 
 

 
 
 
Grafika: www.kolorowankimalowanki.pl 


