
 

 

 

 

 

 

 

 

       listopad / grudzień 2016 roku 
 

 

 

 

11 listopada – zajęcia z edukacji patriotycznej 

Z okazji Dnia Niepodległości p. Paulina zaprosiła dzieci w 

naszej świetlicy na zajęcia z edukacji patriotycznej, na 

których poznały symbole narodowe, zrobiły własnoręcznie flagi. Na zakończenie 

wszyscy z dumą odśpiewali hymn Polski. 

 

 

Konkurs fotograficzny „Jesień” 

 Jesienią p.Kornelia zorganizowała konkurs fotograficzny „Jesień”. 

Uczestnicy mieli za zadanie zrobić zdjęcie podczas jesiennego spaceru i 

dostarczyć je do świetlicy szkolnej. Celem konkursu było zainspirowanie dzieci 

do kreatywnego spędzania czasu wolnego oraz pobudzenie wrażliwości 

artystycznej. 

 

 

Konkurs pięknego pisania „Mistrz kaligrafii” 

W listopadzie pani Ala po raz kolejny zaprosiła 

Fajlandczyków do udziału w świetlicowym Konkursie Pięknego 

Pisania. Zadanie uczestników polegało na jak najpiękniejszym 

i najbardziej poprawnym ortograficznie napisaniu fragmentu 

„Latarnika” H. Sienkiewicza. Mistrzami Kaligrafii zostali: 

Natasza Kotylaki Edek Rogowski z klasy IVc. Zwycięzcy 

zostali nagrodzeni. 

 



 

„Grunt to dobre wychowanie” – quiz 

W listopadzie Fajlandczycy zaproszeni przez 

panią Agnieszkę uczestniczyli w konkursie pod hasłem 

„Grunt to dobre wychowanie”. Drużyny wskazywały, jak  zachowywać się 

podczas rozmowy, czego należy unikać. Rozwiązały quiz pt. „Dobre maniery” 

oraz odszukiwały wśród różnych rad te najwłaściwsze, zgodne zasadami savoir 

vivre. Dzieci podawały także trzy „złote zasady”, które są przez nich 

wykorzystywane w szkole. 

 

„Na zagonie złota głowa” 

 W miesiącu listopadzie p. Ania Mizdrak zaprosiła małych „Fajlandczyków” 

do udziału w zajęciach plastycznych pt. „Na zagonie złota głowa”. Celem zajęć 

było doskonalenie sprawności manualnych i twórczej aktywności podczas 

tworzenia prac z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych. 

Uczniowie z papierowych talerzyków wyczarowali 

złotogłowe dynie, które podziwiać można było na 

świetlicowej wystawie. 

 

 

 

Dyktanda i zabawy ortograficzne 

 Nauki ortografii wytwarza u ucznia pamięć wzrokową i motoryczną 

wyrazów, uczy samokontroli. Osiągamy te umiejętności poprzez ćwiczenia. 

Najlepszym sposobem na rozwinięcie jest uczenie przez zabawę, stosowanie 

różnych ciekawych rozrywek umysłowych, wierszyków, zagadek, rebusów, 

pomysłowo zilustrowanych ortogramów, itp. P. Agata przygotowała różnorodne i 

urozmaicone ćwiczenia, Fajlandczycy z zapałem rozwiązali większość z nich. Do 

zabawy z ortografią powrócimy w Fajlandii jeszcze wielokrotnie. Odpowiednio 

dostosowane ćwiczenia będą sprzyjały wyrabianiu nawyku bezbłędnego pisania, a 

jednocześnie wpłyną na wzrost koncentracji uwagi i aktywności oraz rozwój 

myślenia i pamięci u dzieci. 



 

 

„Kto Ty jesteś? Polak mały...” 

quiz świetlicowy, zajęcia edukacyjne 

 W listopadzie pani Magda zaprosiła dzieci do 

udziału w quizie wiedzy o Polsce pt. „Kto Ty jesteś? 

Polak mały...”. Na początku uczniowie wysłuchali hymnu Polski a następnie 

przystąpili do quizu. Fajlandczycy nazywali i kolorowali polskie symbole, układali 

puzzle, rozwiązywali zagadki i odpowiadali na pytania z geografii i historii Polski. 

Dzieci wykazały się ogromną wiedzą na temat swojej Ojczyzny. Wszyscy 

uczestnicy zostali nagrodzeni. 

 

 

„Ich lese schon” - zajęcia niemieckojęzyczne. 

 Mali poligloci z klubu języka niemieckiego "BERLINER TEDDYBAER" 

wzięli udział w mini - rywalizacji. Udowodnili, że słowniki obrazkowe oraz 

słowniki języka niemieckiego nie kryją przed nimi żadnych tajemnic. Pani Anna 

Więcek z przyjemnością przyglądała się zabawie swoich podopiecznych. 

 

 

Dzień Pluszowego Misia 

 25 listopada w świetlicy obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Na tę 

okazję dzieci wykonały prace plastyczne 

przedstawiające misia, a z domu przyniosły swoje 

ulubione pluszaki. W tym dniu dzieci miały okazję 

usłyszeć historię pluszowego misia, przypomnieć 

sobie bohaterów bajek, jak również brać udział w 

konkursach i zabawach przygotowanych przez p. 

Lucynę. Dzieci rozwiązywały misiowe zagadki, 

układały puzzle, był też quiz o życiu niedźwiedzi, z 

którym świetnie sobie poradziły. Wszyscy dobrze się bawili, a nagrody były 

miłym podsumowaniem imprezy. 

 



 

Z piosenką przez świat- piosenka turystyczna, szanty 

nauka i prezentacje artystyczne 

 W listopadzie na zajęciach w świetlicy 

szkolnej uczyliśmy się piosenki pt. „ Do walizek i 

plecaków”, by wzbogacić nasz turystyczny 

repertuar. Dość szybko uczniowie opanowali tekst 

1 zwrotki oraz refren utworu, więc mogliśmy 

przystąpić do nauki kolejnej części piosenki. 

Zajęcia zakończyła prezentacja artystyczna w 

wykonaniu całej grupy i indywidualna przez najodważniejsze dzieci. W nagrodę 

uczniowie otrzymali kolorowanki przedstawiające treść piosenki. Ciekawie je 

pokolorowali. Zajęcia prowadziła pani Bożena. 

 

 

„1000 dziecięcych pytań” 

  W listopadzie p. Marta zaprosiła Fajlandczyków do udziału w konkursie 

wiedzy pt. „1000 dziecięcych pytań”. Była super zabawa, zadawaliśmy mnóstwo 

pytań na które staraliśmy się wspólnie odpowiadać. Oto niektóre z nich: 

Dlaczego??? 

  jest dzień i noc, 

  pada deszcz, 

  świeci słońce, 

  rosną kwiaty, 

  zmieniają się pory roku, 

  trzeba chodzić do szkoły, 

  dlaczego zegary mierzą czas, 

  lody są zimne...i wiele innych. 

Zajęcia były udane, radosne, a co najważniejsze pomogły nam odpowiedzieć na 

nurtujące nas pytania. Na zakończenie cała grupa Fajlandczyków otrzymała od p. 

Marty witaminowe lizaki. 

 

 



 

„Europejski Dzień Języków”. 

 24 listopada to dzień, kiedy świętujemy Europejski Dzień Języków. 

Języki obce, choć bardzo popularne nadal sprawiają uczniom wiele problemów. 

Efektywna nauka jest zajęciem bardzo czasochłonnym a braki w słownictwie 

powodują nawarstwianie się kolejnych trudności. Ażeby wyjść naprzeciw 

potrzebom dzieci w naszej "Jedynce" odbyła się "żywa" lekcja języka 

niemieckiego oraz języka angielskiego. Wszystkim uczestnikom zabawy, 

szczególnie uczennicom z klasy 2 F, które uczęszczają na zajęcia klubu języka 

niemieckiego "BERLINER TEDDYBAER" dziękuję za aktywny udział w 

warsztatach - 

– Pani Anna Więcek. 

 

„Listopadowe zabawy ze słowem – konkurs recytatorski” 

W miesiącu listopadzie w naszej „ Fajlandii” p. Anna Mizdrak i p. Paulina 

Olichwer przeprowadziły konkurs recytatorski pt. „ Listopadowe zabawy ze 

słowem”. Niniejszy konkurs skierowany był do dzieci klas I-

III. Uczniowie sami mogli wybrać utwór, który chcieli 

zaprezentować. Konkurs cieszył się ogromnym 

zainteresowaniem, więc trudno było wyłonić zwycięzców. W 

związku z tym wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. 

Gratulujemy odwagi.  

 

 

 

Smocze opowieści- zajęcia czytelnicze. 

W pewien listopadowy poranek pani Ala zaprosiła dzieci na 

zajęcia czytelnicze. Dzieci miały okazję poznać legendę „O 

smoku wawelskim” oraz kilka innych opowiadań o smokach. 

 

 
 
 
 



 

 

„Nasze zdrowie, w naszych rękach” - konkurs wiedzy, 

zajęcia profilaktyczno -zdrowotne 

 W listopadzie pani Magda zaprosiła dzieci do udziału w konkursie wiedzy 

pod hasłem „Nasze zdrowie, w naszych rękach”. Na początku dzieci, podzielone 

na trzy zespoły, wybierały prawidłową odpowiedź na zadane pytanie z zakresu 

profilaktyki i zdrowia. Następnie dzieci rozpoznawały i nazywały przedmioty 

służące do higieny osobistej, rozwiązywały rebusy, krzyżówkę, układały hasło 

zdrowotne i brały udział w quizie profilaktyczno – zdrowotnym. 

 Dzieci wykazały się dużą wiedzą. Na zakończenie zaśpiewały wspólnie 

piosenkę pt. „Myję zęby”. 

 

 

 

 

„Jesienne śpiewanie i czytanie na zawołanie” – nauka piosenek 

 i konkurs pięknego czytania 

 

 W listopadowe dni Fajlandczykom towarzyszyły jesienne piosenki, a chętne 

dzieci wzięły udział w konkursie pięknego czytania. Wcześniej otrzymały od pani 

Agnieszki  jesienne wiersze. Wszyscy uczestnicy konkursu pięknego czytania 

zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami wraz z drobnymi upominkami. 

 

 

 

Konkurs literacki-  „Opowiem Wam bajkę” 

 W listopadzie odbył się konkurs literacki pt.” Opowiem Wam Bajkę”. 

Uczestnicy mieli za zadanie przeczytać lub opowiedzieć wybraną bajkę. Konkurs 

zainspirował uczniów do stworzenia autorskiej bajki, którą później dumnie 

prezentowali przed wierną świetlicową publicznością. Celem konkursu było 

zachęcenie uczniów do czytania. Konkurs zorganizowała p.Kornelia. 

 

 



Piramida żywienia” 

 W listopadzie p. Marta zorganizowała imprezę pt. „Piramida Żywienia”. 

Pani podzieliła uczniów na cztery grupy. Każda z grup otrzymała sześciopiętrową 

piramidę. Zadaniem zespołów było wypisanie zaczynając od dołu, co leży u 

podstaw żywienia, co powinniśmy jadać codziennie, co kilka razy w tygodniu, co 

kilka razy w miesiącu. Następnie po wykonaniu zadania, każda z grup 

prezentowała swoje piramidy. Była to super zabawa, dowiedzieliśmy się dużo 

ciekawych rzeczy na temat odżywiania. Na koniec zajęć wspólnie ułożyliśmy 10 

przykazań zdrowego żywienia. 

 

„Sport, muzyka oraz gry” - sposób na jesienną nudę. 

 Za oknem słota, deszcz, wiatr hula... „My i tak się nie nudzimy!” - 

powiedzieli z uciechą mali „Fajlandczycy”. Ulubiona książka, gry, taniec i 

piosenki to tylko niektóre sposoby, ażeby "pokonać" jesienne smutki. Dzieci 

wraz z panią Anią Więcek pysznie bawiły się w szkolnej sali zabaw. 

 

„Spotkania z Plastusiem ” zajęcia literacko- plastyczne 

 Na zajęciach literacko-plastycznych czytaliśmy fragmenty książki Miry 

Jaworczakowej pt. „Przygody Plastusia ”. Przeżycia bohatera w zimowej scenerii 

podobały się dzieciom. Po omówieniu treści poznanych rozdziałów książki uczniowie 

przystąpili do kolorowania, wycinania i kompletowania zimowej odzieży Plastusia. 

 Powstały ciekawe prace plastyczne, których celem było , oprócz estetyki i 

dokładności wykonania pracy, zwrócenie uwagi na prawidłowe ubieranie się zimą, taki 

sposób, by uniknąć przeziębienia. Wszystkie wycinanki zaprezentowano na wystawie w 

świetlicy szkolnej. Zajęcia prowadziła pani Bożena. 

 

 

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości 

H. Sienkiewicza dla klas IV-VI 

25 listopada z okazji Roku Sienkiewiczowskiego odbył się w 

naszej świetlicy II etap (ustny) konkursu wiedzy dla klas VI 

-VI dotyczący patrona naszej szkoły Henryka Sienkiewicza 

przygotowany przez panie: Paulinę Olichwer i Annę Mizdrak.  

W wyniku finałowej dogrywki poznaliśmy zwycięzców. I miejsce zajęła Dominika 



Cieślik kl. 6d, II miejsce Maksymilian Al-Shaick kl. 4a, III miejsce Zosia 

Krystkowiak kl. 5c, IV miejsce Hubert Marczuk kl. 4d. Zwycięzcom gratulujemy! 

 

„Mein Lieblingsspielzeug” 

moja ulubiona zabawka. ( mini - teatrzyk) 

 Klubowicze "Berliner Teddybaer" podczas zajęć językowych przygotowali 

mini - przedstawienie z udziałem swoich ulubionych pluszaków. Świetna zabawa  

i improwizacja była również okazją do sprawdzenia poznanego wcześniej 

z pomocą pani Anny Więcek słownictwa niemieckiego. 

 

Odkrywamy tajemnice legendarnych imion - Barbara 

 W grudniu p. Marta zapoznała dzieci z legendą o św. Barbarze. 

Uświadomiła nam rówież tradycję i symbolikę tego imienia. W drugiej części 

zajęć składalismy rozsypanki wyrazowe, które w efekcie dawały przysłowia 

mówiące o zawodach którym patronuje św. Barbara. Były to ciekawe i 

interesujące zajęcia. 

 

Magia świąt- świąteczne zajęcia plastyczne. 

Świąteczne kartki, choinki z krepiny, aniołki  z 

papieru i wiele innych ozdób świątecznych 

wykonały dzieci pod opieką pani Ali. Nadchodzące 

Święta Bożego Narodzenia były tez okazją do 

przeprowadzenia rozmów na temat zwyczajów 

związanych z Wigilią i Nowym Rokiem. 

 

 

„Bożonarodzeniowe życzenia” 

 wykonanie kartek i redagowanie życzeń 

W grudniu Fajlandczycy zabrali się bardzo chętnie do wykonania 

świątecznych kartek dla swoich najbliższych. Dzieci wykorzystały w 

swoich pracach papier ze świątecznymi motywami, ozdobne 

dziurkacze, a także „chmury wyrazowe” w kształcie choinki lub 

gwiazdki przygotowane przez panią Agnieszkę. Poradziły sobie również z 



redagowaniem świątecznych życzeń. 

 

 

„Gdy zabłyśnie gwiazdka” 

 Grudzień to miesiąc, w którym obchodzimy święta 

Bożego Narodzenie, czas spotkań w rodzinnym gronie, w 

podniosłej, ale zarazem radosnej i ciepłej atmosferze. W 

naszej świetlicy grudzień to okres wykonywania pięknych 

prac plastycznych i dekoracji świątecznych, które radują 

oczy i serca dzieci, nauczycieli i rodziców. Piękne prace 

wykonane zostały pod opieką p. Anny Mizdrak. 

 

 

„Dziewczynka z zapałkami” 

zajęcia czytelniczo- plastyczne 

W grudniu dzieci razem z p. Pauliną wysłuchały 

świątecznej baśni H.CH. Andersena pt. 

„Dziewczynka z zapałkami”. Bardzo przejęte 

losem ubogiej sieroty rozmawiały o tym, jak 

inaczej mogłyby się potoczyć jej losy oraz co można uczynić, żeby choć trochę 

pomóc biednym ludziom radośniej przeżyć Święta Bożego Narodzenia. Na 

zakończenie narysowały własne ilustracje do baśni. 

 

Saneczkowy konkurs zagadkowy – 

„Hej, na sanki  

koledzy, koleżanki,  

w nocy śnieżek spadł!  

A więc z góry na saneczkach,  

aż zaświszcze w uszach wiatr!” 

Zimowa aura jest świetną okazją do zabaw na śniegu, jak również w ciepłym 

zaciszu pomieszczeń. P.Agata przygotowała i zrealizowała w świetlicy szkolnej 

zabawy pod tytułem: Saneczkowy konkurs zagadkowy. Można było wybrać 

dowolne zagadki , quizy, uzupełnianki, krzyżówki. Dzieci z zapałem tropiły i 

wyszukiwały różnice, rozwiązywały rebusy. Wszystkie zadania dotyczyły 



 

 

„W blasku świątecznych ozdób i karteczek” - cykl zajęć plastycznych 

Przez cały grudzień pani Magda zapraszała dzieci do zajęć plastycznych      

pt. „ W blasku świątecznych ozdób i karteczek”. 

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w tych zajęciach. Podczas zajęć 

dzieci wykonywały rożnymi technikami plastycznymi ozdoby i karteczki 

bożonarodzeniowe tj. aniołki, gwiazdki, choinki, bombki, gwiazdory, renifery itp. 

Zajęcia te sprawiły dzieciom wiele radości i wprowadziły w magię zbliżających 

się świąt. 

 

„Tworzenie Bożonarodzeniowego łańcucha na 

choinkę”. 

„Bożonarodzeniowy łańcuch”" - W przeddzień 

Wigilii Bożego Narodzenia wesoła gromadka dzieci 

ze świetlicy szkolnej stworzyła przecudowny 

łańcuch, który natychmiast ozdobił świąteczne 

drzewko. Uczniowie z uśmiechem, pod troskliwym 

okiem pani Ani Więcek stworzyły najbardziej 

kolorowy i magiczny łańcuch. 

 

Kiermasz Bożonarodzeniowy 

6 i 7 grudnia Fajlandczycy pod opieką p. Lucyny i p. Agaty zorganizowali 

kiermasz świąteczny. Przygotowania do niego trwały kilka dni. Na kiermaszowym 

stoliczku można było znaleźć pięknie pomalowane i ozdobione choinki, świeczniki, 

obrazki i figurki wykonane pod kierunkiem p. Lucyny, jak również pyszne 

babeczki w świątecznej posypce upieczone przez p. Agatę. Nikogo nie trzeba 

było zachęcać do nabycia świątecznych prac czy zjedzenia babeczki. 

Kiermaszowe prace cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko dzieci ale i 

dorosłych, przyciągały chętnych do wsparcia potrzebujących. Wszystkie 

zebrane na kiermaszu pieniądze zostały przekazane na akcję charytatywną 

„Szlachetna paczka”. 

 



 

Opowieści o przyrodzie- zima 

 Na kolejnych cyklicznych zajęciach o przyrodzie poznawaliśmy życie 

zwierząt dziko żyjących zimą. Lis , bóbr, jeż, zając, wrona – to bohaterowie 

tych opowieści. Pomocna w realizacji tego tematu okazała się jak zawsze  

książka Anny Marii Dalmais pt. „366… i jeszcze kilka opowieści o przyrodzie”. 

Opowiadania podobały się uczniom. Chętnie wypowiadały się na ten temat. 

Zajęcia prowadziła pani Bożena. 

 

„Klamerkowe inspiracje” 

W grudniu pani Ania Mizdrak zaprosiła 

wychowanków świetlicy do udziały w zajęciach 

plastycznych pt. „Klamerkowe inspiracje”. Miła 

atmosfera, wspólne kolędowanie i wykonane ozdoby 

wprowadziły wszystkich w przedświąteczny nastrój. 

 

 

Bezpieczna świetlica, czyli wszystko o bezpieczeństwie- cykl zajęć 

 Z zakresu bezpieczeństwa zostały przeprowadzone zajęcia pod hasłem 

„Bezpiecznie z prądem”. W ich trakcie uczniowie uczyli się prawidłowo 

korzystać oraz właściwie reagować na sygnały dotyczące awarii urządzeń 

elektrycznych i elektryczności. Podsumowaniem ćwiczeń było rozwiązanie testu 

wiadomości. Był to test wyboru. Większość uczestników prawidłowo 

odpowiedziała na wszystkie pytania. Te najtrudniejsze dla dzieci zostały 

jeszcze raz wspólnie omówione. Zajęcia prowadziła pani Bożena. 

 

 

„Przybieżeli do Betlejem...”- wspólne kolędowanie, zajęcia muzyczne 

 Przez cały grudzień pani Magda zapraszała dzieci do wspólnego    

śpiewania polskich kolęd. Fajladczycy bardzo chętnie śpiewali kolędy, które 

wprowadzały nas w magię zbliżających się świąt. 

 

 



 

„Hej kolęda!” - Świetlicowy Konkurs Kolęd 

Jak co roku w naszej świetlicy w ostatnim tygodniu przed 

Bożym Narodzeniem odbył się Festiwal Kolęd 

zorganizowany przez p. Paulinę , w którym wzięło udział 

prawie dwudziestu naszych uczniów.  Przy choince 

zaśpiewali wybraną przez siebie kolędę. Wszyscy pięknie 

wystąpili i otrzymali drobne upominki i dyplomy. 

 

„Warsztaty geniuszy”. 

 Każde dziecko kryje w sobie geniusz. Świetlicowa gromadka przekonała 

panią Anię Więcek, że w głowach "Fajlandczyków" drzemie niezliczona ilość 

talentów. „Diamenciki” chwaliły się z dumą swoją ogromną wiedzą. Brawo!!!! 

 

 

Przedświąteczna Parada Oszustów, z zakresu Bon-Ton 

 Tuż przed świętami uczniów ze świetlicy szkolnej zaprosiliśmy do udziału 

w kolejnej Paradzie Oszustów- tym razem poświęconej przedświątecznemu 

bon- ton. Spośród zainteresowanych uczniów kapitanowie wybrali swoje drużyny: 

zielonych, czerwonych i żółtych. Zadaniem drużyn było prawidłowo 

odpowiedzieć- poprzez głosowanie- na pytania dotyczące zachowania się w 

różnych sytuacjach. Odpowiedzi na konkursowe pytania utrudniali nauczyciele: 

pani Ania, Bożena i Agata. Tylko jedna z nich mówiła prawdę. Niestety - w 

niektórych przypadkach były niezwykle przekonywujące. Uczniowie dawali się im 

nabierać. 

 Pojedynek drużyn był w miarę wyrównany. Na koniec nie 

uniknęliśmy tzw. dogrywki. Najlepsi zostali nagrodzeni.   

 

„Zielona Góra- pokażę ci moje ulubione miejsca” 

miejski konkurs plastyczny 

 W październiku przystąpiliśmy do międzyszkolnego 

konkursu plastycznego, którego organizatorem był Zespół Edukacyjny Nr 1 w 

Chynowie. Tematem prac była Zielona Góra i te jej miejsca, które dzieci lubią  



najbardziej. A więc - między innymi: Palmiarnia, Ogród Bajek, Centrum Nauki 

Keplera – Planetarium Wenus, Park Piastowski i wiele innych. Na konkurs 

wybrano 6 prac z klas 1-3. Wspólnie z dziećmi przygotowały je panie: Lucyna                         

i pani Bożena. Wyróżniono rysunek Klary Budych z klasy 2. 

 

 

„Bóg się rodzi – śpiewamy gloria” 

 – prezentacja multimedialna 

 oraz quiz o Bożym Narodzeniu 

W ostatnim przedświątecznym tygodniu pani Agnieszka zaprosiła 

chętnych Fajlandczyków do obejrzenia prezentacji przedstawiającej wybrane 

symbole i tradycje bożonarodzeniowe. Dzieci mogły dowiedzieć się m.in. z 

jakiego kraju przywędrował do nas zwyczaj ubierania świątecznej choinki lub 

który święty jest kojarzony z szopkami bożonarodzeniowymi. Na zakończenie 

dzieci sprawdziły swoją wiedzę rozwiązując quiz dotyczący Bożego Narodzenia 

 

 

Świąteczna wystawa w „ Blasku świąt”- „Galeria za Drzwiami” 

 W grudniu tuż przed świętami Bożego Narodzenia pani Marta wyszła z 

inicjatywą zorganizowania w „Galerii za Drzwiami” świątecznej wystawy prac 

uczniów ze świetlicy  oraz kół plastycznych działających w szkole. W wykonanie 

świątecznych prac włączyli się nauczyciele: pani Bożena , Agata, Marta, Alicja, 

Agnieszka, Lucyna, Kornelia i Robert. Pod ich opieką powstały wspaniałe 

bożonarodzeniowe anioły, choinki, mikołaje i inne świąteczne obrazki wykonane 

różnymi technikami a także przestrzenne dekoracje. 

  Na uroczystym otwarciu wystawy pt. „ W blasku świąt” wysłuchaliśmy 

kolęd na keyboardzie w wykonaniu  Igora Kostury z klasy 2 oraz  baśni 

J.Ch.Andersena pt. „Dziewczynka z zapałkami” w interpretacji pani Agaty i jej 

córki Julii Pilipczuk z klasy 6. Było bardzo świątecznie i uroczyście. 

Komisarzami wystawy były pani: Agata Pilipczuk i Bożena Waszczyk. 

 

 

 



 

Konkurs plastyczny- Pan zdrowa kanapka! „ 

 Tuż przed świętami Bożego Narodzenia  w świetlicy szkolnej odbył się 

konkurs plastyczny „ Pan zdrowa kanapka! ”.  Grupa dzieci, która uczestniczyła 

w lekcji miała za zadanie wyjaśnić znaczenie prawidłowego odżywiania się ale 

również stworzyć zdrową kanapkę. Uczniowie ochoczo uczestniczyli w zajęciach, 

wymyślając różne kompozycje smakowe. Zwycięzcami konkursu okazali się 

wszyscy uczestnicy warsztatów kulinarnych, ponieważ wszystkie kanapki oraz 

piramidy zdrowego żywienia były nienaganne. Organizatorem konkursu była p. 

Kornelia. 

 

 

Szlachetna Paczka 

Kolejny finał akcji Szlachetna Paczka w SP 1 za nami! Nasza 

świetlica razem z p. Pauliną i Anią, jak co roku,  bardzo 

zaangażowała się w przygotowanie szlachetnej paczki. Dzięki 

darom, zbiórce pieniężnej, w której brały udział nasze uczennice: Patrycja 

Chmielik oraz Wiktoria Kryckia z kl. 3d oraz kiermaszowi przygotowanemu 

przez p. Lucynę wraz z dziećmi z naszej świetlicy, udało się spełnić wszystkie 

potrzeby wybranej przez nas rodziny. W sumie przygotowaliśmy 30 pakunków. 

Wszystkim darczyńcom dziękujemy! 

 

 

KONIEC 

 

Opracowała: Marta Graba 


