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      Zapraszamy do lektury ostatniego w tym roku szkolnym numeru naszej gazetki 

świetlicowej. Jak zawsze zapraszamy do odwiedzania szkolnej strony internetowej i 

zakładki „Świetlica”. 

Tradycją naszej Szkoły jest organizowanie 

czerwcowych festynów, na których bawimy 

się wszyscy razem – uczniowie, nauczyciele i 

rodzice. Tradycją naszej świetlicy jest 

organizowanie kiermaszy prac wykonanych 

przez uczniów i nauczycieli świetlicy. 

Również w tym roku preentowalismy 

dobrze wszystkim znane pudełka 

decoupage, notesy, magnesy, kolorowe 

bukiety, ozdoby z masy solnej czy łabędzie 

origami. Nie brakował również nowości - 

m.in. kolorowych "gniotków", które 

szczególnie przypadły do gustu młodszym 

uczniom.  

Dziękujemy za wspieranie naszej świetlicy 

oraz za mile spędzony czas. Już nie możemy 

doczekać się następnego szkolnego festynu! 

 



SZKOLNY FESTYN 
 

   W sobotę (4 czerwca 2016 roku) odbył się festyn szkolny, na 

   którym pojawiło się dużo dzieci i rodziców. Mogliśmy podziwiać 

   m.in. występy na scenie. Uczniowie brali udział w różnych  

   konkursach i zabawach, a nasi najstarsi koledzy z szóstych klas 

   grali turniej piłki nożnej.  

   Festyn był bardzo fajny, ponieważ mogliśmy bawić się, grać w 

   różne gry. Atmosfera była przyjemna – bardzo miło spędziłem 

   czas. 

    Daniel Morek, klasa 3b 

QWGKPBSXFV 
 

PORADNIK „JAK NAPISAĆ 
KARTKĘ Z WAKACJI” 

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

        

Miejscowość, w której jesteś, data 
 
 
Kochana/Kochany ………………… 
 
Serdeczne pozdrowienia z wakacji w 
…………………. . Pogoda jest świetna. 
Zwiedziłam/em wiele wspaniałych 
miejsc. Wszystko opowiem po 
powrocie. 

 
Całuję 

Twój podpis 

Wpisz kod pocztowy 

Naklej 
znaczek 

Oskar Skóra, klasa 2d 



ZRÓB TO SAM:  
ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI 

 

Materiały potrzebne do wykonania zakładki: papier kolorowy, nożyczki, klej 
Instrukcja wykonania:  

1. Wytnij z papieru kolorowego 

(dwustronnego) wskazany kształt. 

 

2. Złóż kształt wzdłuż przerywanych linii i sklej 

„skrzydełka” ze sobą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Doklejamy oczy, uszy, zęby (co tylko 

chcecie).  

4. Zakładkę zakładamy na róg kartki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Skóra, klasa 2d 



MIEJSCA, KTÓRE 
WARTO ODWIEDZIĆ:         

LONDYN 
     
     Londyn jest pięknym i dużym miastem. Najbardziej 

     znanym pałacem jest pałac Buckhingam, który jest

     oficjalną rezydencją królowej Elżbiety II. W tym 

     roku Królowa obchodziła 90 urodziny! Kolejnym 

     symbolem miasta jest London Eye, czyli diabelski

     młyn, z którego można podziwiać panoramę miasta. 

     Koło ma wysokość 135 metrów a jego pełny obrót

     trwa około 30 minut. Nie mogę zapomnieć o  

     chyba najbardziej znanym zegarze świata Big Benie.  

Zachęcam wszystkich do zwiedzania tego ciekawego miasta. 

Kacper Zorychta, klasa 3b 

TBSAWQBJLD 
KARTKA Z KALENDARZA 
            

            

            

            

            

22 czerwca 

Początek lata 
 

Lato rozpoczyna się w dniu przesilenia letniego 

(21/22 czerwca). Pierwszy dzień lata jest 

jednocześnie najdłuższym dniem w roku, a 

następująca po nim noc najkrótszą. Wraz z 

początkiem lata każdy kolejny dzień jest nieco 

krótszy od poprzedniego, a noce coraz dłuższe. 

Koniec lata następuję w momencie równonocy 

jesiennej (22/23 września). 
 



            

    

 

 

 
Mia Byrne, klasa 2d 

Oliwia Szlemp, klasa 2 d 
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ŁAMIGŁÓWKI  
MĄDREJ SÓWKI 
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23 czerwca 
Dzień Ojca 

 

Jest to święto będące wyrazem szacunku dla taty. Obchody 

zapoczątkowane zostały w USA w 1910 r. przez Sonorę 

Smart Dodd, która dowiedziawszy się o ustanowieniu Dnia 

Matki wpadła na pomysł by podobnie uczcić ojców.  

W Polsce Święto Taty obchodzone jest corocznie 23 

czerwca. 

 



1. Co robi wiatr? 

2. To, czego nie lubicie, bo tam są sprawdziany 

3. Tak nazywa się nasz kraj 

4. 5 miesiąc roku 

5. Pierwszy kolor tęczy 

6. To znosi kura  

7. Pióro po angielsku 

Wakacyjny quiz  

1. Co to są wakacje?   

a. Pierwszy dzień szkoły 

b. Ostatni dzień roku 

c. Czas odpoczynku 

 

2. Co zabieramy na wakacje? 

a. Sanki, rękawiczki 

b. Mundurek, podręczniki 

c. Leżak, klapki 

 

3. Co robimy nad morzem? 

a. Lepimy bałwana 

b. Kąpiemy się 

c. Topimy Marzannę 

 

4. W czym się kąpiemy? 

a. W stroju kąpielowym 

b. W kombinezonie 

c. W płaszczu 

 

5. Kiedy rozpoczynają się wakacje? 

a. 21 czerwca 

b. 24 czerwca  

c. 25 czerwca 

Zosia Malec, klasa 2d 



 

FSMVZTIPQA 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 
NASZEJ GAZETKI: 

 

Uczniowie klasy 2a i 2d (grupa 8) oraz uczniowie klasy 3b 

Opiekunowie: p. Katarzyna Szewczyk oraz p. Ewelina Kusiak 

 

Jeśli masz ciekawe pomysły i chcesz się nimi podzielić z innymi – dołącz do nas! 

Czekamy  

 

 



NASZE ULUBIONE BAJKI 

    


