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      Mamy nadzieję, że w czasie przedświątecznych porządków znajdziecie czas na 

lekturę kolejnego numeru naszej gazetki. Jak zawsze zachęcamy do odwiedzania 

szkolnej strony internetowej, zakładki „O szkole – świetlica”. 

 

Turniej mikołajkowy 

Z okazji mikołajek w naszej 

szkolne odbył się turniej. Wszystkie klasy 

rywalizowały ze sobą w różnych 

konkurencjach: w biegu na czas, biegu z 

woreczkiem na głowie, slalomie. 

Wszystkie zadania wykonywaliśmy 

wspólnie, drużynowo – była to wielka 

rywalizacja. Emocje były ogromne, 

czasami pojawiały się i smutki. Bawiliśmy 

się super, tym bardziej, że nasza klasa 

zajęła  pierwsze miejsce  (razem z 

klasą 2c).  

Jagoda Ciupka, klasa 2d

Sierhig Kozlov, klasa 2d
Fot. E. Kusiak 
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NASI MISTRZOWIE  

  

 

Mistrz Dobrego Zachowania 

Mateusz Uhruski 2b, Natalia Taraszkiewicz 2b, Amelia Chamera 2b, Zuzanna Kozak 2b, 

Gabriela Szlachta 2b, Gabriela Jakubiak 2b, Piotr Haruza 2c, Olga Hojdys 2d, Zofia 

Bagińska 2d, Aleksandra Chwiej 3c, Oskar Kotfisz 3c  

Mistrz Aktywności 

Alicja Głódkowska 2b, Wiktoria Zorychta 2b, Dawid Waląg 2d, Wiktoria Waląg 2d, 

Andrzej Kolwalski 3b, Jakub Godyń 3b, Małgorzata Kowalska 3b,  Marta Zaręba 3c, 

Stanisław Grzybowski 3c 

Mistrz Porządku 

Patrycja Śliwa 2b, Mikołaj Mazur 3b 

GRATULACJE! 
Przypominamy, że konkurs „Mistrz Świetlicy” rozstrzygany jest pod koniec 

każdego miesiąca – każdy ma szansę zdobyć świetlicową sprawność! 

Mijają kolejne 

miesiące a niektórzy 

Mistrzowie Świetlicy 

bez zmian!  

Przed Wami 

lista najlepszych z 

najlepszych w 

grudniu.  
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ROZTAŃCZONA ŚWIETLICA  

 

Bardzo lubimy tańczyć oraz bawić się przy muzyce – dlatego w naszej świetlicy 

zorganizowaliśmy konkurs tańca pod hasłem „Roztańczona świetlica”. Zawodnicy 

tańczyli do wybranej przez siebie muzyki. Prawie każdy dostał po 10 punktów, 

jurorami były panie nauczycielki. My tańczyliśmy do piosenki „Toca, toca”. Do 

występu przygotowywaliśmy się ponad dwa tygodnie, ćwiczyliśmy w sali świetlicowej i 

w auli szkolnej. Było bardzo fajnie i wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni ze 

swoich występów. 

Jagoda Ciupka, Madzia Sobczyk, Tymek Sobol, klasa 2d 

ssjdasndnuzep 
„Świetlica” 

Dominika Ochman 3b 

Są i grzeczne i niegrzeczne dzieci, 

bo dla tych grzecznych słonko mocno świeci. 

Dla niegrzecznych burza ponura. 

Grzeczne dzieci mają serca dobre, 

a niegrzecznym nigdy nie pomogę.  

Uczestnicy 
konkursu tańca 

pozują do 
wspólnego 

zdjęcia 
 

fot. E. Kusiak 
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ZBIÓRKA PCK  

  
 
 

 

 
 

Każdego roku przed świętami 

Polski Czerwony Krzyż organizuje 

zbiórkę żywności dla najbardziej 

potrzebujących „Czerwonokrzyska 

Gwiazdka”. W tym roku udało nam się 

zebrać bardzo dużo jedzenia. Wszyscy 

uczniowie, którzy wsparli nasza akcję 

otrzymali serduszka z napisem 

„Pomagam”. Bardzo dziękujemy 

wszystkim za okazaną pomoc! 

Pamiętajmy –  warto pomagać. 

Może kiedyś i my będziemy w 

potrzebie to i nam ktoś pomoże. 

 Liczy się każda pomoc, nawet ta 

najmniejsza. Nasza świetlica lubi  
Chłopcy z klasy 3c dzielnie pomagali w zbiórce żywności 

fot. E. Kusiak 

pomagać – podczas 

zajęć plastycznych 

wykonaliśmy kartki 

świąteczne dla 

podopiecznych 

Zakładu Opiekuńczo –

Leczniczego w 

Krakowie.  

Jagoda Ciupka 

Tymek Sobol

 klasa 2dSzkolne Koło PCK zaprasza do odwiedzania szkolnej strony internetowej –

zakładki „O szkole” – „Szkolne Koło PCK”. Znajdziecie tam aktualne informacje 

o podejmowanych działaniach.  
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WIGILIA W MOIM DOMU 

W wielu polskich domach 24 grudnia to szczególny dzień. W moim domu 

Wigilia zaczyna się od ubierania choinki. Później z moją siostrą pomagamy rodzicom 

w nakrywaniu do stołu. Następnie czekamy, aż na niebie pojawi się pierwsza 

gwiazdka, a gdy to nastąpi – dzielimy się opłatkiem. Gdy wszyscy złożą sobie 

życzenia, cała rodzina siada do stołu i je tradycyjne polskie potrawy. Tego dnia nie 

może zabraknąć pierogów, karpia i czerwonego barszczu z uszkami. Po wieczerzy 

dzieci zaglądają pod choinkę i znajdują tam swoje wymarzone prezenty. Resztę 

wieczoru spędzamy śpiewając kolędy i miło rozmawiając. 

Wigilia to – moim zdaniem – najprzyjemniejszy dzień w roku, ponieważ 

spotykamy się z całą rodziną, dostajemy prezenty i jemy naprawdę pyszne potrawy. 

Oskar Kotfisz, klasa 3c 

ssjdasndnuzep 

W NASZEJ ŚWIETLICY 
 

… lubimy zajęcia koła regionalnego. Poznajemy 

historię Krakowa, legendy związane z naszym 

miastem, zwyczaje panujące w naszym regionie. 

Pracujemy z mapą, wykonujemy prace plastyczne, 

śpiewamy pieśni patriotyczne.  Na zajęciach 

dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy oraz 

zdobywamy informacje, które będą nam 

potrzebne w dorosłym życiu. Bardzo lubimy, gdy 

pani opowiada nam o ciekawych miejscach. Dzięki 

zajęciom lepiej poznajemy nasze miasto. 

Zuzia Kozak, Amelka Chamera klasa 2b 
Plakat wykonany podczas zajęć koła 

regionalnego 
 

Fo
t. 

E.
 K

us
ia

k 
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MALI ARTYŚCI 
Święta Bożego Narodzenia już za progiem. W oczekiwaniu na rodzinne 

świętowanie postanowiliśmy spróbować wyrazić w wierszach swoje odczucia związane 

z przeżywaniem Bożego Narodzenia. Nasza koleżanka Dominika z klasy 3b stworzyła 

całkiem spora kolekcję – zapraszamy do rymowania razem z nami! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Kto to jest?” 

Dominika Ochman 3b 

Mieszka w Laponii, 

może ktoś o nim wspomni? 

Lubi bardzo dzieci, 

i zaraz do kolejnego dziecka leci. 

Święty Mikołaj” 

Madzia Sobczyk 2d 

Tymek Sobol 2d 

Święty Mikołaj to gość taki, 

który ma wór taki. 

W tym worze prezentów tyle, 

że się najedzą krokodyle. 

W Wigilię już mamy choinkę 

i mamy wesołą rodzinkę. 

Na choince już mamy bańki, 

złoty sznur się ciągnie do 

gwiazdki. 

„Idą Święta” 

Jagoda Ciupka klasa 2d 

Olga Hojdys klasa 2d 

Święta, Święta już za progiem 

a Mikołaj tuż za rogiem. 

Już prezentów czeka moc, 

spójrzcie tylko na pięknie 

wyhaftowany koc. 

Na choince wiszą ciastka, 

zaraz zabłyśnie pierwsza gwiazdka. 

 

„Boże Narodzenie” 

Dominika Ochman 3b 

Każdy o tym wie, 

że w tym dniu coś dzieje się. 

Dzieci czekają, żeby prezenty przyniosła 

Gwiazdka, Gwiazdor, Anioł, Jezusek  

… ale dobry być muszę. 
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ssjdasndnuzep 

KARTKA Z KALENDARZA 
17 grudnia –  Polski dzień bez przekleństw. To dzień, w którym nie można 

przeklinać. Wyobraźcie sobie, że niektórzy nie potrafią wytrzymać ani dnia bez 

przekleństw. W niektórych krajach grozi za to: mandat lub kara więzienia. Pamiętajcie 

żeby nie przeklinać w ogóle bo to brzydko :~). 

 

8 stycznia - Światowy dzień sprzątania biurka – to dzień w którym trzeba 

posprzątać biurko. Chyba żadne dziecko nie lubi tego robić, ja przynajmniej takiego 

dziecka nie widziałem. Nie warto być bałaganiarzem. Pamiętaj – posprzątaj biurko! 

 

11 stycznia – Dzień wegetarian – to dzień, w którym powinno się docenić dietę tych 

ludzi. Wegetarianie nie jedzą mięsa od żadnych zwierząt,  lecz czasami jedzą rybę. W 

tym dniu sami możemy nie jeść mięsa . 

Staś Grzybowski, klasa 3c 
 

ssjdasndnuzep 

„Nowy Rok” 

Dominika Ochman 3b 

Wszyscy już czekamy na ten dzień, 

31 grudnia to dzieje się. 

Więc się zaprasza wszystkich swoich bliskich, 

żeby ten czas spędzić wokół wszystkich. 

 

Fo
t. 

E.
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ia
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ŁAMIGŁOWKI MĄDREJ SÓWKI Marta Zaręba kl. 3c 

Zapraszam do przyjemnego główkowania  Przed Wami kolejna krzyżówka 

sprawdzająca Waszą wiedzę z języka angielskiego – tym razem słownictwo związane 

jest ze zbliżającymi się Świętami.  
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1. cukierki, słodycze     6. jemioła 

2. szczęśliwy      7. wesoły 

3. drzewo      8. anioł 

4. pocałunek      9. skarpeta 

5. niedziela  
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KIERMASZ ŚWIETLICY 
 

 

 

 

 
 

dobrego, zdrowych, spokojnych Świąt. I właśnie tego życzymy wszystkim – wesołych, 

rodzinnych Świąt!  

p. Ewelina Kusiak 

ozdoby z masy solnej, pudełka i bombki 

decoupage, kartki świąteczne, bileciki i 

wiele innych. Każdy mógł znaleźć pomysł 

na wyjątkowy prezent.  

Serdecznie dziękujemy tym 

wszystkim, którzy poprzez zakup prac 

bożonarodzeniowych  wsparli naszą 

świetlicę! 

Święta Bożego Narodzenia to 

szczególny czas. Dla wielu z nas jest 

okazją do spotkania długo niewidzianej 

rodziny. Przy wigilijnym stole łamiemy 

się opłatkiem życząc sobie wszystkiego 

Najlepsi sprzedawcy – Małgosia i Andrzej 
 

fot. E. Kusiak 

16 grudnia w ramach dnia 

otwartego nasza świetlica 

zorganizowała kiermasz 

prac plastycznych 

wykonanych przez uczniów i 

nauczycieli. 

Przygotowaliśmy prace 

płaskie i przestrzenne, 

wykonane różnymi 

technikami: bombki 

papierowe, choinki, renifery, 
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NASZE ULUBIONE KOLOROWANKI – KRAINA LODU 
 

 


