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        Gazetka świetlicowa nr 7 

                     listopad/grudzień 2021 

 

„Po drugiej stronie księżyca- monochromatycznie”- miejski konkurs plastyczny 

 W grudniu w ramach zajęć w świetlicy wykonaliśmy prace na miejski 

konkurs plastyczny, którego organizatorem był Zielonogórski Ośrodek Kultury. 

Temat prac: „Po drugiej stronie księżyca – monochromatycznie”. Praca Weroniki 

K. z klasy 5b została zakwalifikowana na miejski konkurs plastyczny. Prace wykonano pod 

opieką pani Bożeny.  

Znane i nieznane legendy 

W listopadzie pani Dominika zapoznała pierwszaków z różnymi znanymi  

i nieznanymi legendami w oparciu o przygotowane historyjki obrazkowe: 

„Wars i Sawa”, „Bazyliszek”, „Zaczarowany skarb”, „Syrenka Warszawska”, 

„Lwy Gdańskie”, „Król Popiel”. Uczniowie dowiedzieli się czym są legendy, 

poznali ich treści oraz bohaterów. Wspólnie spróbowali ułożyć własną 

legendę. 

11 listopada - Święto Niepodległości - wykonanie plakatów  

Dnia 8 listopada pani Zosia zorganizowała warsztaty, podczas których 

malowaliśmy flagi, mapę Polski oraz wycinaliśmy potrzebne do wykonania 

plakatu materiały. Następnie rozplanowaliśmy i przykleiliśmy je na arkuszach białego 

brystolu. Podczas pracy rozmawialiśmy o polskich symbolach narodowych i słuchaliśmy 

pieśni patriotycznych. Plakaty, które ozdobiły świetlicę wykonali: Sasza i Matvii z kl.2a oraz 

Celina z kl. 1d i Antosia z kl. 1a. 
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Warsztaty plastyczne „Patriotyczni Fajlandczycy” 

Z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości pani Magda i pani Paula 

zorganizowały w świetlicy warsztaty plastyczne, na których zostały wykonane prace             

w barwach narodowych. Uczniowie wyklejali bibułą flagę, mapę Polski oraz serduszka,  

a także wykonali kotyliony, które mogli założyć podczas uroczystego śpiewania hymnu  

w ramach akcji Narodowego Śpiewania Hymnu - „Szkoła do hymnu”. 

 

„Znam mój ojczysty kraj” – prezentacja multimedialna i quiz wiedzy 

 

9 listopada 2021 r. pani Agnieszka zaprosiła dzieci do udziału  

w zajęciach poświęconych Polsce w związku ze zbliżającym się 

Narodowym Świętem Niepodległości. 

Chętni Fajlandczycy z klas pierwszych zapoznali się z wybranymi 

fragmentami prezentacji multimedialnej, a następnie rozwiązywali quiz wiedzy o Polsce. 

Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali drobne upominki. 

 

Kocham Cię Polsko  

- turniej wiedzy patriotycznej oraz wykonanie „Albumu 100 naj…” 

 

W listopadzie pani Beata zorganizowała turniej wiedzy patriotycznej pod 

hasłem „Kocham Cię Polsko”. Dzieci utrwaliły sobie wiedzę o Polsce, 

odpowiadały na różne pytania dotyczące swojego kraju, kształtowały poczucie 

przynależności narodowej oraz postawę patriotyczną, wyszukiwali różne ciekawostki              

o naszym mieście, regionie, kraju. Dzieci w grupach wykonywały różne zadania m.in. 

poznały miasto i jego architekturę, rysowały herb Zielonej Góry, Centrum Nauki Keplera, 

planetarium Wenus, małe figurki Bachusa, poznały najciekawsze miejsca, które lubią 

odwiedzać i są im bliskie. Powstał piękny „Album 100 naj” składający się z różnych ilustracji 

rysunków i pomysłów dzieci. To była super zabawa, która sprawiła wiele radości.                 

Na koniec dzieci wzięły udział w akcji Narodowego Śpiewania Hymnu - „Szkoła do hymnu”.  

 



 

3 
 

Dzień Jeża – zajęcia edukacyjne 

 10 listopada 2021 r. obchodziliśmy Dzień Jeża. Z tej okazji pani Magda 

przeprowadziła zajęcia edukacyjne, które miały uświadomić 

najmłodszym jaką rolę w środowisku pełnią jeżę, co im zagraża i jak im 

pomóc. Spotkanie rozpoczęliśmy od prezentacji multimedialnej. 

Następnie wykonaliśmy pracę plastyczną w dowolnej technice. Zajęcia 

odbyły się w miłej i przyjaznej atmosferze. 

 

Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej 

16 listopada w szkolnej galerii odbył się Przegląd Piosenki i Pieśni 

Patriotycznej. Uczniowie klas I - III zaśpiewali utwory o tematyce patriotycznej. Atmosfera 

uroczystości była bardzo podniosła. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali 

dyplomy i słodkie upominki. Imprezę zorganizowały panie Wiesia i Ula. 

 

„Mistrz Savoir-Vivre’u” - quiz wiedzy o zasadach dobrego wychowania 

 Savoir - vivre stanowi właściwe zachowanie w określonych miejscach i sytuacjach. 

Dobre maniery świadczą o naszej kulturze osobistej. Pewne elementarne zasady wychowania 

musimy mieć opanowane tak jak mówienie, pisanie, itd.               

W listopadzie pani Magda przeprowadziła zajęcia dotyczące zasad 

dobrego wychowania. Zajęcia rozpoczęły się od wysłuchania 

tematycznych piosenek. Została przeprowadzona rozmowa na 

temat dobrych i poprawnych zachowań. Uczniowie wykonali 

interaktywne ćwiczenia oraz zaprezentowali krótkie scenki ilustrujące różne życiowe 

sytuacje, w których przestawili jak należy się zachować. 

Na koniec dzieci zmierzyły się z quizem wiedzy               

o zasadach poprawnego wychowania. 
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Wręczenie nagród - Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 

Kolejna edycja Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł za nami. Mamy 

czym się pochwalić, ponieważ dzieci z naszej świetlicy zostały nagrodzone. W konkursie 

plastycznym ,,To mnie uszczęśliwia" organizowanym przez Biuro Profilaktyki i Uzależnień 

MOPS w Zielonej Górze, pod opieką pani Beaty wyróżnienia zdobyli uczniowie:          

Kacper K. z klasy 1c, Maja G. z klasy 2c, Weronika K. z klasy 5b. 

W ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,Szczęśliwa chwila, szczęśliwa dzień, 

szczęśliwe życie" laureatami zostali: Antonina J. z klasy 2 oraz Zuzanna I. z klasy 4d. 

Wszystkim nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy. 

 

Jesteśmy różni, jesteśmy równi 

18 listopada 2021 r. pani Beata zaproponowała zajęcia 

edukacyjne pt. „Jesteśmy różni, jesteśmy równi”. Dzieci uczyły się co 

to jest TOLERANCJA, dowiedziały się, że pomimo odmienności 

każdy z nas jest sobie równy, nie ma osób gorszych. Każdy z nas ma 

własne spostrzeżenia na świat, ale warto szanować poglądy oraz 

upodobania innych. Słuchaliśmy opowiadania „Smok Josh” Diany Hsu. Na koniec dzieci 

oglądały ciekawe filmy o tolerancji m.in. „Wszyscy jesteśmy z tej samej bajki”, „Urodzimy 

Maćka, czyli krótka historia o tolerancji”. Uczniowie dowiedzieli się, że podobieństwa  

i różnice łączą wszystkich ludzi. To były bardzo pouczające i ważne dla nas zajęcia. 

 

"Życzliwi Fajlandczycy"- konkurs na najżyczliwszą koleżankę, kolegę 

21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życzliwości  

i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Z tej okazji  

pani Paula zorganizowała konkurs na najżyczliwszego kolegę/koleżankę. 

Każdy z uczniów mógł oddać jeden głos do przygotowanej skrzynki. 

Najżyczliwszymi Fajlandczykami zostali: Zosia M. z klasy IIa oraz  

Natan O. z klasy Ic. Uczniom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy  

i nagrody. Gratulujemy!   
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Kto w drużynie jest najważniejszy? Potyczki drużynowe 

W listopadzie pani Ewa przeprowadziła z uczniami klasy Ib 

zajęcia „Kto w drużynie jest najważniejszy?”. Spotkanie rozpoczęło 

się rozważaniami: Co to jest drużyna? Co szczególnego łączy jej 

członków? Co jest najważniejsze, aby drużyna dobrze funkcjonowała  

i osiągnęła swój cel? Dzieci podawały przykłady znanych im drużyn. Następnie w sposób 

losowy wyłoniliśmy zespoły i rozpoczęły się drużynowe potyczki: układanie puzzli na czas, 

konkurs wiedzy ogólnej, różne konkurencje sportowe, a na koniec wspólna zabawa z chustą 

animacyjną. Podsumowaniem zajęć było stwierdzenie: aby drużyna osiągnęła zamierzony cel 

wszyscy muszą współpracować bez względu na to czy się lubią. Wkład pracy  

i zaangażowanie każdej osoby są jednakowo ważne. 

 

Światowy Dzień Pluszowego Misia 

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia pani Paula, pani Magda  

i pani Dominika przygotowały wystawę prac plastycznych, które zostały 

wykonane przez Fajlandczyków. Pani Dominika zorganizowała dla dzieci  

w świetlicy zajęcia plastyczne „Kubuś Puchatek”. Najpierw odbyła się krótka 

pogadanka na temat niedźwiedzia polarnego, brunatnego oraz misia koali. Prace zawisły  

w galerii świetlicowej. 

 

Teatr Kamishibai oraz zajęcia edukacyjne „Dbamy o zwierzęta zimą”  

W listopadzie dzieci z naszej świetlicy uczestniczyły          

w zajęciach prowadzonych wspólnie przez panią Beatę i panią 

Kasię z biblioteki. Nasze świetliczaki obejrzały przedstawienie pt.  

„Mój przyjaciel Kemushi” w formie teatru kamishibai oraz 

dowiedziały się jak zimują zwierzęta w Polsce. Dzieci wzięły udział  

w zajęciach edukacyjnych pt. „Dbamy o zwierzęta zimą”. Wspólnie próbowaliśmy 

odpowiedzieć na pytanie: jak możemy pomóc zwierzętom w czasie zimy? Uczniowie 

dowiedzieli się, które ptaki odlatują, a które zostają na zimę i jak je mądrze dokarmiać. 

Obejrzeliśmy film pt. „Zima- trudny czas dla zwierząt”. Na koniec zajęć odbyło się uroczyste 

wręczenie dzieciom odznak „Przyjaciela zwierząt”.  



 

6 
 

Dyżury uczniowskie 

W październiku ruszyły uczniowskie dyżury. Zadaniem uczniów dyżurujących jest 

pomoc w utrzymaniu porządku w świetlicowych salach. Dzieci chętnie włączają się do prac, 

dbają o czystość w nich - zamiatają je, pomagają nauczycielom uporządkować 

materiały papiernicze na stolikach, przypominają dzieciom o zmianie obuwia 

w świetlicy, układaniu gier, tornistrów na półkach. 

 Najlepszym dyżurnym w październiku został Kacper z klasy 3d,    

a w listopadzie Nikodem z 1d. Uczniowie zostali nagrodzeni za dyżury. 

 

Szkoła Myślenia Pozytywnego – 

zorganizowanie warsztatów pod hasłem „Samorozwój przez sztukę” 

Zajęcia pod hasłem „Moje emocje - przeżywamy różne uczucia” zostały 

przeprowadzone w grudniu. Pani Bożena i Beata zorganizowały zajęcia dotyczące emocji, 

radzenia sobie ze stresem, dbania o dobry nastrój. W ramach tych zajęć powstała wielkości 

ucznia plansza z sylwetką dziecka i kartonowe twarze wyrażające różne uczucia.  

Wspólnie uczyliśmy się rozpoznawać i nazywać różne emocje „hodowaliśmy dobre 

myśli, emocje”, czyli trenowaliśmy pozytywne myślenie - zgodnie z hasłem „Nad czym się 

skupiasz, to rośnie”.  

Warsztaty pod hasłem „Kim jestem?” przeprowadziła pani Paula i pani Magda. 

Podczas zajęć uczniowie tworzyli termometr uczuć, przypomnieli sobie jakie wyróżniamy 

emocje i w jaki sposób je przeżywamy. Dzięki wspólnym zabawom i kartom pracy 

odkrywaliśmy, jakie cechy i umiejętności w sobie kochamy i za co siebie samego cenimy. 

Podsumowując zajęcia tworzyliśmy drzewa miłości do siebie. 

Pani Ewa, Natalia i Dominika zorganizowały wspólnie projekt pt. „Jak dbamy o siebie 

nawzajem w klasie”. Uczniowie powiedzieli czym według nich jest dobry uczynek oraz czy 

warto pomagać. Na koniec uczestnicy narysowali co zrobili dobrego dla koleżanki/kolegi.  
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„Nasze uczucia” – listopadowy cykl zajęć edukacyjnych 

W ramach programu pod hasłem „Spójrz inaczej” 

przeprowadzono zajęcia edukacyjne na temat: „Czasami się kłócimy” 

oraz „Mogę wpływać na to co czuję”. Celem pierwszego spotkania było 

poznanie sposobów, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami tj. 

zaczepianiem, kłótniami. Uczniowie omawiali przyczyny kłótni oraz uczucia, które im wtedy 

towarzyszyły. Uczyły się jak rozwiązywać trudne sytuacje inaczej. Otrzymały poradę do kogo 

mogą się zwrócić z prośbą o pomoc. Drugie spotkanie miało na celu poznanie przez dzieci 

sposobów radzenia sobie z przykrymi uczuciami oraz uświadomienie, że się one zmieniają. 

Omawialiśmy różne sytuacje, które wywołują naszą frustrację, smutek oraz jak radzić sobie z 

naszymi emocjami. Uczniowie świetnie zauważyli, że są odpowiedzialni za swoje uczucia i 

mają wiele możliwości wpływania na nie. Zajęcia prowadziła pani Bożena. 

 

 

Listopadowe akcje dla seniorów 

W listopadzie na prośbę nauczyciela z SP1 pani Jolanty współpracującej  

z domem dla seniorów przygotowano andrzejkowe niespodzianki. Były to prace 

plastyczno-techniczne na piku i spinaczu. Kolorowe biedronki zostały pomalowane 

farbami akrylowymi. Prace z pomocą dzieci przygotowała pani Bożena. 

 

 

III miejsce w konkursie „Zdrowym być, zdrowo żyć” 

  W listopadzie 2021 r. świetlica w Szkole Podstawowej nr 11 w Zespole Edukacyjnym 

nr 9 zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Zdrowym być zdrowo żyć”. Przedstawiciele 

naszej szkoły- Adam i Jagoda z klasy 3D- pod kierunkiem pani Natalii 

wykonały pracę, która zajęła III miejsce. Serdecznie gratulujemy 

nagród! 
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Grudniowy czas 

W grudniu pani Dominika zorganizowała warsztaty plastyczne. 

Dzieci wraz z wychowawcą tworzyły magiczne bombki, świąteczne 

kartki z życzeniami, pisały listy do Mikołaja, ozdoby świąteczne oraz najdłuższy, papierowy 

łańcuch. Oczywiście nie zabrakło śpiewania kolęd, cekinów, brokatu oraz odliczania do świąt.  

 

Wernisaż pt. „W zgodzie z przyrodą” 

2 grudnia 2021r. odbyło się uroczyste otwarcie pierwszej, w tym roku szkolnym, 

wystawy prac plastycznych uczniów naszej szkoły pod hasłem „W zgodzie z przyrodą”. 

Wszystkie prace zostały przygotowane pod opieką nauczycieli: pani Beaty i Bożeny i pana 

Roberta. W wernisażu uczestniczyli zaproszeni goście: pan dyrektor Adam 

Szymczak, pani wicedyrektor Regina Sobków, nauczyciele, uczniowie kół 

plastycznych i świetlicy szkolnej. Artystyczny program wydarzenia 

przygotowała pani Beata, nad oprawą muzyczną czuwała pani 

Wiesia. Ważnym elementem była przygotowana inscenizacja ekologiczna oraz 

test wiedzy o Ekologii. Zaproszeni uczniowie obejrzeli program artystyczny o 

tematyce przyrodniczej, zapoznali się ze szkolnym „Kodeksem ekologa”.  

Na zakończenie spotkania goście otrzymali drobne upominki m.in. zwierzątka na piku 

wykonane z kartonu.  

 

„Piękno jest w każdym z nas” – zajęcia edukacyjne  

i wykonanie kartek z pozdrowienia dla osób niepełnosprawnych 

3 grudnia 2021 r. obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób              

z Niepełnosprawnościami. Tego dnia dzieci wraz z panią Agnieszka rozmawiały        

o rożnych rodzajach niepełnosprawności, oglądały filmiki edukacyjne w temacie 

zajęć. Chętni Fajlandczycy wykonali kartki z pozdrowieniami dla osób 

niepełnosprawnych, o których opowiadała pani Agnieszka. Liczymy, że kartki z pozdrowienia 

wywołają uśmiech u wszystkich obdarowanych osób. 
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Bożonarodzeniowe warsztaty plastyczne 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 

Narodzenia 13 grudnia 2021r. w świetlicy odbyły się 

warsztaty bożonarodzeniowe pt. „Świąteczny skrzat”, 

na których uczniowie wykonali piękne ozdoby 

świąteczne. Przygotowane krasnale zostały przekazane 

do szpitala na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej  

w Zielonej Górze. Do świątecznych skrzatów dołączone zostały kartki bożonarodzeniowe 

wykonane przez Fajlandczyków. Warsztaty odbyły się w przyjaznej atmosferze, przy 

dźwiękach świątecznej muzyki. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały słodkie upominki. 

Warsztaty zostały zorganizowane przez panią Magdę i panią Paulę. 

 

„Ze stożka - Anioły i nie tylko” – warsztaty plastyczne 

Grudniowe dni w świetlicy wypełnione są po brzegi twórczymi, 

plastycznymi działaniami. Tak też było w tym roku. Pani Agnieszka zaprosiła 

Fajlandzyków do udziału w warsztatach plastycznych, których motywem przewodnim był 

papierowy „stożek”. Wykonywanie przestrzennych ozdób świątecznych - Aniołka, 

Mikołaja i choinki na bazie „stożka” z wykorzystaniem dziurkaczy ozdobnych 

przyniosło wszystkim twórcom wiele radości i wprowadziło w świąteczny klimat. 

 

Świąteczne warsztaty plastyczne  

„Kartki bożonarodzeniowe” i "Ozdoba świąteczna" 

14 grudnia w świetlicy pani Magda i pani Paula przeprowadziły zajęcia, na których 

dzieci wykonały przepiękne kartki i ozdoby 

świąteczne. Bożonarodzeniowe prace zostały 

dołączone do paczki ze świątecznymi skrzatami, które 

przygotowane zostały na warsztatach z okazji 

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  

i przekazane do szpitala na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w Zielonej Górze. 
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„Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej"- zajęcia edukacyjne 

 Kiedy zima jest wyjątkowo mroźna, warto zastanowić się, w jaki sposób możemy 

pomóc zwierzętom, dla których aura jest śmiertelnie niebezpieczna. Gruba 

warstwa śniegu oraz ujemna temperatura utrudniają zwierzętom w lesie 

dostęp do pokarmu oraz wody. Na szczęście leśne zwierzęta mają 

wśród ludzi przyjaciół. Rodzaje pokarmów dla poszczególnych 

zwierząt oraz zasady ich dokarmiania przypomnieli sobie uczniowie na 

zajęciach z panią Paulą. Nasi mali znawcy wiedzą, że mimo dobrych chęci, można czasem 

przysporzyć im więcej szkody niż pożytku, dlatego wspólnie, za pomocą zabaw z planszami, 

stworzyli Kodeks Dokarmiania Zwierząt. 

 

Bożonarodzeniowe inspiracje 

Dnia 17 grudnia 2021r. odbyły się warsztaty  

pt. „Bożonarodzeniowe inspiracje - ozdoby i dekoracje 

świąteczne”. Pod opieką pani Zosi wykonywaliśmy  

z kolorowego papieru i bibuły łańcuchy oraz bałwanki, choinki 

i renifery. Pracowaliśmy w miłej atmosferze przy dźwiękach świątecznej muzyki. Ozdoby 

zabraliśmy do domu, aby przyozdobić nimi nasze choinki. 

 

Warsztaty plastyczne „Ozdoby Świąteczne” 

W grudniu naszej świetlicy odbyły się warsztaty plastyczne pt. 

„Ozdoby Świąteczne”. Dzieci wraz z panią Natalią przygotowywały bombki 

z filcu, kolorowych cekinów, brokatów i innych materiałów. Każdy twórca 

bombki otrzymał medal „Pomocnika Św. Mikołaja”. Uczniowie zabrali 

swoje ozdoby do domu aby udekorować nimi choinki .  
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Świąteczne konkursy 

W grudniu Fajlandczycy pod opieką pani Magdy, Pauli, Dominiki, 

Beaty i Bożenki wzięli udział w konkursach plastycznych. W konkursie 

„Świąteczna kartka z aniołkem” oraz „Magiczna bombka” wzięły udział 

prace wykonane przeróżnymi metodami, wykorzystując także materiały przeznaczone do 

recyklingu, tj. zakrętki, butelki plastikowe.  

 „Pomysłowa choinka” to hasło konkursu organizowanego przez Zespół Edukacyjny 

nr 5 w Zielonej Górze, w ramach którego powstała choinka 3D ze stożka przystrojoną 

bombkami, na których odwrocie znajdowało się zadanie adwentowe do wykonania 

na każdy dzień. Uczniowie wykonali także świąteczne ozdoby i kartki, które 

zostały przekazane na konkursy o zasięgu ogólnopolskim pt. „Świąteczna 

ozdoba” i „Wigilijne życzenia”. 

Wszystkie prace były bardzo kreatywne i ślicznie się prezentowały. Trzymamy kciuki 

za dziewczyny!  

 

Wolontariusze - pomocnicy Św. Mikołaja -  

przybliżenie postaci Św. Mikołaja oraz tradycji z nim związanych 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza pani Beata 

zorganizowała w naszej świetlicy zajęcia edukacyjne pt. „Wolontariusze      

- pomocnicy św. Mikołaja”. Dzieci dowiedziały się, co to jest wolontariat 

oraz czym się zajmuje się wolontariusz, wymieniały przykłady wolontariatu w Polsce. 

Wysłuchaliśmy opowiadania pt. „Pomocnicy świętego Mikołaja”. Była to również okazja do 

tego by dowiedzieć się, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na 

rzecz innych. Uczniowie wysłuchali piosenki o wolontariuszach, przybliżyliśmy sobie 

wspólnie postać św. Mikołaja, poznaliśmy jego historię oraz tradycje z nim związane. 

Wspaniała postać człowieka niosącego miłość i szczęście przetrwała do dnia dzisiejszego. 

PAMIĘTAJ! TY TEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM, JEŚLI TYLKO 

ZECHCESZ!  
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„Nasze uczucia” – grudniowy cykl zajęć edukacyjnych 

W grudniu w ramach realizacji cyklu zajęć ogólnopolskiego programu wychowawczo-

profilaktycznego dla uczniów klas 1-3 ph. „Spójrz inaczej” podjęliśmy tematy: 

„Rozmawiamy o prawdziwej przyjaźni”, „Co to jest dokuczanie” oraz „skarżenie”. Celem 

pierwszego było omówienie znaczenia prawdziwej przyjaźni i nauczenie się sposobów 

reagowania w sytuacji przemocy ze strony starszych rówieśników. Drugiego – uświadomienie 

sobie przez dzieci, czym jest skarżenie i jak sobie z nim radzić. Uświadomiliśmy sobie, że 

skarżenie może wynikać z respektowania przez uczniów nakazów i zakazów nauczycieli, że 

są często informacją o ich przekraczaniu. Skarżenie może też być informacją o bardzo 

negatywnych zachowaniach na terenie szkoły innych uczniów. Nauczyciele muszą być  

o tym natychmiast powiadomieni. Zajęcia z uczniami prowadziła pani Bożena. 

 

„Na tropie zawodów - poznajemy zawody i miejsca pracy” –  

cykl zajęć, pogadanek oraz filmów edukacyjnych 

W ramach programu naszej świetlicy zapoznawaliśmy uczniów  

z różnymi zawodami. Były przeprowadzone zajęcia edukacyjne pod hasłem: 

„Poznajemy różne zawody” oraz „Sprawni w pracy”. Na tych spotkaniach 

uczniowie obejrzeli filmy prezentujące ludzi różnych zawodów, poznali 

specyfikę ich pracy. Wypowiadali się na temat obejrzanych filmów, pracy swoich rodziców  

i swoich marzeń nt. wykonywanego w przyszłości zawodu. Przygotowali prace plastyczne  

pt. „Ludzie różnych zawodów” oraz „Moja wymarzona praca” . Były to rysunki kredkami.  

W tematykę z tego zakresu wprowadziły uczniów pani Beata i pani Bożena. 

 

„Anielscy seniorzy”- świąteczne prace plastyczne. 

W grudniu w ramach akcji „Razem dla Zielonej Góry – Zacisze - 

„Anielscy seniorzy” przygotowano świąteczne niespodzianki dla seniorów  

z Ośrodka Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Były to bożonarodzeniowe 

kartki, anioły i inne ozdoby, m.in. na piku, spinaczu, stożku oraz do 
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powieszenia na świątecznym drzewku. Prace zostały wykonane przez uczniów i nauczycieli 

świetlicy: panią Agnieszkę, panią Beatę, panią Bożenę oraz panią Ewę. Wraz z życzeniami 

zostały przekazane do Ośrodka na wigilijne spotkanie dla seniorów.  

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny - „Z ekologią na TY” 

Od września 2021 r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu 

edukacyjnego pod hasłem. „Z ekologią na Ty”. Projekt realizują w naszej świetlicy pani Beata 

oraz pani Bożena. W ramach tego przedsięwzięcia został wykonany album o najbliższych 

parkach narodowych. Do poszukiwania informacji o nich włączyło się wielu uczniów 

świetlicy oraz uczniowie z klas starszych, którzy oczekiwali w niej na swoje lekcje. Album 

został uzupełniony zdjęciami chronionej przyrody ożywionej i nieożywionej, a także 

rysunkami dzieci. To twórcze działanie sprawiło wiele przyjemności dzieciom. 

Dzieci z naszej świetlicy wzięły udział w warsztatach przyrodniczych  

i skomponowały piękny las w szkle. Wykorzystały do tego różne materiały oraz leśne skarby 

znalezione na dworze.  

W ramach realizacji programu na terenie SP 1 w Zielonej Górze posadzono drzewa. 

Dzieci ze szkoły chętnie włączyły się do tego zadania, pomagały w sadzeniu pani Wiesi.     

Do prac przy nasadzie włączyli się panowie woźni: pan Darek i pan Tadeusz.  

Korzystając z przebogatego materiału przyrodniczego postanowiliśmy wykonać 

również zwierzęta wg pomysłu uczniów. Patyczki , szyszki, liście kamyczki itp. posłużyły 

nam do wykonania prac plastycznych w terenie.  

Pod opieką pani Bożeny i pani Beaty wykonały wiele Eko-ozdób. We wszystkich 

wykorzystaliśmy surowce wtórne. Powstało mnóstwo pomysłów na ozdoby choinkowe  

z recyklingu oraz inne eko-ozdoby świąteczne. Część ekologicznych prac przekazano 

seniorom w ramach akcji „Razem dla Zielonej Góry- anielscy seniorzy”.  

Pani Beata przygotowała ekologiczną inscenizację pod hasłem „List do człowieka”. 

Przedstawienie było ważnym elementem wydarzenia ukazującym „przeżycia” zwierząt  

w lesie.  
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Świetlicowy konkurs na świąteczną kartkę z aniołem 

Świetlica SP 8 w Zielonej Górze ogłosiła miejski konkurs plastyczny na 

świąteczną kartkę przedstawiającą bożonarodzeniowego anioła. Nasza 

świetlica przystąpiła do tego konkursu. Na zajęciach z dziećmi powstało 

wiele interesujących prac, wykonanych różnymi technikami pod opieką 

pracujących w świetlicy nauczycieli. Niestety na konkurs mogliśmy zakwalifikować tylko  

4 prace. Jury miało trudne zadanie, bo wszystkie z nich były bardzo staranne i pomysłowo 

wykonane. Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu. Wykonanie świątecznych kart 

ozdobnych sprawiło wiele radości dzieciom.  

 

Akcja świąteczna 

 W grudniu nauczyciele świetlicy zorganizowali akcję świąteczną mającą na 

celu wsparcie mam i dzieci z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonej Górze. 

Zebrane produkty spożywcze, środki czystości oraz zabawki zostały przekazane do placówki 

21.12.2021 r. z najlepszymi życzeniami od Dyrekcji oraz społeczności szkolnej. 

Wszystkim rodzicom, uczniom oraz nauczycielom, którzy wsparli naszą akcję 

serdecznie dziękujemy!   

wychowawcy świetlicy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazki umieszczone w gazetce pochodzą ze strony pixabay.com.pl  

Wykorzystano również zdjęcie własne.  

Informacje zebrane od wychowawców świetlicy opracowała Paula Barczyszyn. 


