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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”.

Z ŻYCIA SZKOŁY
W Klubie Dobrych Przyjaciół
W naszej szkole pojawiła się nowość – Klub Dobrych Przyjaciół. W strefie VIP
można odrobić zadanie domowe, poczytać, porozmawiać z przyjaciółmi, zagrać w
fajna grę. W Strefie VIP jest cicho a dzieci mogą przychodzić tam po lekcjach. Jest tam
bardzo przyjemnie, dzieci mogą tam odpocząć na kolorowych pufach i kanapach. Na
tablicach wypisane są zasady zachowania, których należy przestrzegać: trzeba dbać o
porządek i zachować ciszę.
Do Strefy VIP chodzimy
całą grupą i miło spędzamy czas
bawiąc się grzecznie i cicho .

Wiktoria Waląg, klasa 2d
Wiktoria Kłęczek, klasa 2d
Tymek Sobol, klasa 2d
Tymek i Wiktorka odpoczywają na kolorowych pufach
fot. E. Kusiak

1

NASI MISTRZOWIE
Mijają kolejne
miesiące a niektórzy
Mistrzowie

Świetlicy

bez zmian!

Przed
lista

Wami

najlepszych

z

najlepszych w marcu.

Mistrz Dobrego Zachowania
Zuzanna Kozak 2b, Mateusz Uhruski 2b, Piotr Haruza 2c, Patrycja Hamera 2c, Olga
Hojdys 2d, Sofia Darczuk 2d, Wiktoria Waląg 2d, Dawid Waląg 2d, Zuzanna Płocka 3b,
Dominika Ochman 3b, Nikola Blak 3c, Aleksandra Chwiej 3c, Oskar Kotfisz 3c
Mistrz Aktywności
Zofia Bagińska 2d, Wiktoria Kłęczek 2d, Jakub Godyń 3b, Andrzej Kowalski 3b, Marta
Zaręba 3c, Stanisław Grzybowski 3c
Mistrz Porządku
Magdalena Sobczyk 2d, Mikołaj Mazur 3b

GRATULACJE!
Przypominamy, że konkurs „Mistrz Świetlicy” rozstrzygany jest pod koniec każdego
miesiąca – każdy ma szansę zdobyć świetlicową sprawność!
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PRZEDSTAWIENIE Z OKAZJI DNIA
BABCI I DZIADKA
Grupa 9 w kadrze z filmiku
„Dziadkowie w oczach
wnucząt”
fot. E. Kusiak

Babcia i dziadek są dla nas
bardzo ważni, dlatego specjalnie dal nich zorganizowaliśmy przedstawienie z okazji
ich święta. Nasze wystąpienie opowiadało o życiu dziadków, których odwiedzają
wnuczkowie wraz z rodzicami. Śpiewaliśmy różne piosenki, recytowaliśmy wiersze a
zwycięzcy świetlicowego konkursu tańca „Roztańczona świetlica” zaprezentowali swój
zwycięski układ. Zaprezentowaliśmy również filmik pt. „Dziadkowie w oczach
wnucząt” , w którym odpowiadaliśmy na pytania związane z naszymi babciami i
dziadkami. Filmik wszystkim bardzo się spodobał a
niektóre odpowiedzi była całkiem zabawne ☺.
Na zakończenie wręczyliśmy własnoręcznie
wykonane prezenty – zakładki do książek i kotki z
masy solnej, złożyliśmy życzenia i poczęstowaliśmy
Gości ciasteczkami.
Przedstawienie bardzo podobało się babciom i
dziadkom, wszyscy bili nam duże brawa.
Wiktoria Waląg, klasa 2d
Tymek Ćwiek, klasa 2d
Marta Zaręba w roli babci
fot. E. Kusiak
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WIELKANOCNE TRADYCJE
Za kilka dni Wielkanoc. Bardzo lubimy
te święta oraz wszystkie przygotowania, w
których możemy pomóc. Mamy i babcie
zazwyczaj

pieką

ciasta

i

gotują

pyszne

potrawy a tatusiowe jeżdżą do sklepów po
zakupy ☺.
W Wielką Sobotę całą rodziną idziemy
do

kościoła

z

koszyczkami,

do

których

wkładamy pisanki, kiełbasę, chleb, sól, pieprz,
chrzan,

baranka

czekoladowego

cukrowego

zajączka.

Ksiądz

oraz
święci

pokarmy.
Święconkę jemy na śniadanie następnego
dnia. Dzielimy się wtedy jajeczkiem – tak jak opłatkiem w czasie Wigilii. Składamy
życzenia najbliższej rodzinie. Na świątecznym stole nie może zabraknąć również babki
wielkanocnej, którą pieką mamy i babcie a my – dzieci – pomagamy.
Najbardziej czekamy jednak na Śmigusa – Dyngusa. W Poniedziałek
Wielkanocny ten, kto pierwszy wstanie oblewa wodą pozostałych domowników.
Życzmy

wszystkim

Wesołych Świąt i mokrego
Dyngusa!

Wiktoria Waląg, klasa 2d
Madzia Białek, klasa 4b
Tymek Ćwiek, klasa 2d
Zajączki wykonane przez grupę 9
fot. E. Kusiak
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MALI ARTYŚCI
Do naszej świetlicy zawitała Wiosna. Pozostawiła po sobie nie tylko
kolorowe prace plastyczne, ale również wiersze, które wyszły spod pióra
naszej koleżanki Dominiki. Zapraszamy do lektury ☺
„Wiosna nadchodzi”
Wiosna, lato, jesień, zima, każdy o nich zapomina.
Wiosna ma to do siebie, że są barwy niebieskie na niebie.
Nie lubi chwastów małych, bo w ogrodzie zamieszkały.
Rodzi w ogrodzie wiele kwiatów. lasy, łąki i dużo krzaków.
Jest ona bardzo ładnie ubrana i do wiosny przygotowana.
Na marzec ciepło się zanosi, bo luty go o to poprosi.
Po wiosennym deszczyku na niebie tęcza pokaże się dla Ciebie
Kwiaty na łąkach kwitną a w jeziorze łabędzie płyną.
Kwiaty zdobią piękne ogrody a dzieciom chce się jeść lody.
Słoneczko świeci bardzo gorąco a wiosna wita je kwitnąco.
Bardzo lubię naszą wiosnę, bo tweedy są dzieci radosne.
Pieśni wiosny są wesołe, bo się bardziej lubi szkołę.
Pola zdobią piękne kłosy a drugie pole piękne wrzosy.
Lubi bardzo dzieci śmianie i ich wierszy recytowanie.
Marchew, jabłko, gruszka i oczywiście z kurczaka nóżka
To są jej wielkie przysmaki, a to jedzenie chcą nawet ptaki.
Zima żegna się z nami, będzie bardzo tęsknić za Wami.
„Świetlica”
Świetlica, jak dzieci wiedzą,
w niej otaczają się wiedzą.

Dominika Ochman

Pani miłe są bardzo

klasa 3b

i zawsze takie zostaną.
Nasza świetlica nie jest wcale nudna
I do tego jest bardzo schludna.

5

KIERMASZ ŚWIETLICY
Przed

świętami

kiermasz

zorganizowaliśmy

prac

wielkanocnych

wykonanych przez dzieci ze świetlicy.
Wykonaliśmy różne prace: zajączki,
kurczaczki, koszyczki, kartki, stroiki,
pisanki oraz bocianki.
Za

pieniążki

za

sprzedaży

naszych prac kupimy gry do świetlicy.
Cieszymy się bardzo, że będziemy mieć
nowe

zabawki,

dlatego

wszyscy

staraliśmy się zrobić ładne i staranne
prace, które wszystkim się spodobają.
Podczas kiermaszu prace sprzedawały dzieci i panie. Ja byłam sprzedawcą wraz
z Tymkiem, Madzią i Wiktorią. Przygotowaliśmy sobie specjalne plakietki z napisem
„sprzedawca”. Zapraszaliśmy wszystkich na kiermasz i wtedy wiele osób podchodziło
do naszego stoiska.
Sprzedawanie bardzo
mi

się

podobało,

ponieważ dzięki temu
będziemy

mieli

w

świetlicy nowe gry.

Zosia Bagińska
klasa 2d
Nasi najlepsi sprzedawcy – Wiktorka, Tymek, Madzia i Zosia
fot. E. Kusiak
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ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ SÓWKI
Zapraszamy do „główkowania” nad kolejną krzyżówką, której autorką jest nasza
koleżanka Marta. Tym razem temat przewodni łamigłówki jest iście wiosenny. Good
luck!
1.
2.
3.
4
5.
6.

W poszczególne pola wpisz następujące nazwy w języku angielskim:
1. Czynność, którą wykonuje mucha.
2. koniczyna
3. chmura
4. łąka
5. drzewo

Marta Zaręba
klasa 3c

6. ptak
Hasło: …………………………………………………………………….

W imieniu całego zespołu
redakcyjnego naszym
Czytelnikom życzmy
Wesołych Świąt
i mokrego Dyngusa!
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WIELKANOC Z PCK
W

ramach

ogólnopolskiej

akcji „Wielkanoc z PCK” Szkolne
Koło PCK zorganizowało zbiórkę
żywności. Jak co roku, zbieraliśmy
produkty

dla

najbardziej

potrzebujących.

Przygotowaliśmy również
świąteczne przedstawienie dla
podopiecznych Miejskiego

Zbiórka żywności PCK
fot. p. Tomaszkiewicz

Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 4. Cała klasa 2d oraz część klasy 3c złoży życzenia w
imieniu naszej szkoły. Przygotowaliśmy wiersze, piosenki oraz pokaz tańca. Wręczymy
również własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami.
Bardzo lubimy odwiedzać MDDPS, ponieważ wszyscy tam bardzo się cieszą z naszych
odwiedzin. W ten sposób pomagamy innym, co jest szczególnie ważne w przedświątecznym
czasie.
Wiktoria Waląg, klasa 2d
Wiktoria Kłęczek, klasa 2d

ssjdasndnuzep

ZESPÓŁ REDAKCYJNY NASZEJ GAZETKI:
Marta Zaręba, Wiktoria Waląg, Wiktoria Kłęczek, Zofia Bagińska, Magdalena Białek,
Dominika Ochman, Tymoteusz Ćwiek, Tymoteusz Sobol
Opiekun: p. Ewelina Kusiak
Jeśli masz ciekawe pomysły i chcesz się nimi podzielić z innymi – dołącz do nas!
Czekamy ☺
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KOLOROWANKA - NASZE ULUBIONE BAJKI:
„MINIONKI”
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„KUBUŚ PUCHATEK”
TYGRYSEK
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